VERSINHOS ORTOGRÁFICOS

Atividades de Treino Ortográfico, Expressão Oral,
Expressão Artística e Redação, com Auto-avaliação.
Desenvolvimento de habilidades.
Para as 8ª e 9ª séries do Ensino Fundamental

LUIZ GONZAGA
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ORIENTAÇÃO:
Versinhos Ortográficos
Atividades: T reino Ortográfico - Expressão Oral, Expressão Artística e Redação, com autoavaliação. Desenvolvimento de habilidades. Identificação de palavras alcançadas pela
Reforma Ortográfica

O trabalho que estamos entregando à consideração dos professores de 8ª e 9ª séries
do Ensino Fundamental visa a levar aos colegas um material alternativo, para auxiliá-los
sobre muitos aspectos da Língua Portuguesa: expressão oral, redação orientada, com ficha
de auto-avaliação, e treino ortográfico. Ao mesmo tempo, visamos, através das atividades
propostas, levar os alunos a incorporar uma série de habilidades, entre as quais:

-

interpretar textos;

-

identificar dificuldades ortográficas e superá-las por meio de exercícios;

-

desenvolver a criatividade artística por meio da concretização dos poemas em
forma de dramatização;

-

inter-relacionar pensamentos, idéias e conceitos, por meio de redação e autoavaliação, a partir da compreensão dos textos poéticos;

-

ordenar palavras em ordem alfabética;

-

utilizar-se das linguagens como meio de expressão, comunicação e informação.

-

Identificar palavras que foram alteradas pela Reforma Ortográfica

Optamos por uma linha de trabalho baseado em textos poético-humorísticos, muito a
gosto de crianças e jovens dessas faixas etárias.
Os textos são todos originais, e oferecem múltiplas aplicações.

ATIVIDADE 1 - Expressão Oral, Redação e Auto- av aliação.
A - Expressão Oral

De início, o texto será utilizado para que os alunos desenv olv am habilidades
relativ as à expressão oral, sej a pela leitura pura e simples do poema para a
classe, sej a pela sua memorização e posterior declamação.
Nessa etapa, o colega professor poderá levar os alunos à identificar a pronúncia
correta das palavras, entre outras dificuldades, vinculadas à expressão oral e as
palavras alteradas pela Reforma Ortográfica.
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Ainda, nessa fase, os alunos discriminarão as palavras-chave, ligadas às dificuldades
ortográficas, e serão levados a aprender a manusear o dicionário, para descobrir o
significado das palavras desconhecidas.

B - Expressão Artística
Nessa fase, o professor desenvolverá a habilidade ligada à criativ idade artística dos
discentes.
Propomos que os alunos tentem expressar, através da dramatização do conteúdo
das historietas dos textos. Representar é do gosto de crianças e jovens. Essa atividade
não deixa ser, também, uma forma vinculada à compreensão do texto
Aqui, a colaboração do professor de Educação Artística será de grande importância,
concretizando-se, facilmente, a integração entre essa disciplina e a Língua
Portuguesa.

C - Expressão Escrita
Nessa terceira fase, será desenvolvida a seguinte habilidade: inter-relacionar
pensamentos, idéias e conceitos. Propomos a reprodução do texto, estimulando a
redação baseada no poema.
Outra atividade redacional poderá ser desenvolvida com base nas palavras-chave,
cujo tema será escolhido pelos próprios alunos.
Para a redação, colocamos uma orientação básica a ser seguida pelo aluno.
Nessa etapa, por meio da auto-avaliação, os alunos serão levados a identificar
alguns erros que são muito comuns nas suas primeiras redações, às vezes, por falta de
atenção.
T erminada a atividade de redação, o colega professor poderá iniciar um trabalho de
auto-avaliação com os discentes, a partir de uma ficha para a qual sugerimos alguns
itens.
Uma outra atividade de auto-avaliação, também, poderá ser desenvolvida. O colega
escolherá, ao acaso, uma das redações, transcrevendo-a na lousa, com seus erros e
acertos: acentuação, pontuação, concordância, ortografia, etc.
Em seguida, poderá fazer com que a classe participe da correção, identificando os
erros. Algumas noções de gramática poderão ser abordadas nessa fase.
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Assim, os alunos desenvolverão a habilidade de visualizar os problemas que
envolvem sua redação, caminho para o aperfeiçoamento da norma culta.

ATIVIDADE 2 - Montagem da Ficha Ortográfica

Nessa etapa, os alunos começam a discriminar as palavras-chave que assinalaram
no texto, completando as lacunas. Ao mesmo tempo em que eles começam a
trabalhar as dificuldades ortográficas, trabalham também a compreensão do texto.

ATIVIDADE 3 - Ficha Ortográfica

Nessa etapa, entramos no treino ortográfico.
Os alunos transportarão as palavras da atividade anterior para o quadro. As demais
palavras-chave, colocadas no livro do mestre, deverão ser ditadas aos alunos, a fim
de que eles identifiquem um mínimo de 30 palavras, apresentando a dificuldade em
estudo.

ATIVIDADE 4 - Pesquisa no Dicionário
Nessa fase, o aluno deverá incorporar a habilidade de pesquisar no dicionário o
significado de palavras desconhecidas, ao mesmo tempo em que as organizará em
ordem alfabética. Ainda nesta fase os alunos serão levados a identificar as palavras
do quadro que foram modificadas pela Reforma Ortográfica.

ATIVIDADE 5 - Fixação das Dificuldades da Ficha Ortográfica

Nessa etapa, procuramos desenvolver um exercício em que o aluno trabalhará uma
dificuldade específica, pela complementação das letras. Depois das etapas
anteriores, não será difícil ao aluno fixar a ortografia.
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FICHAS ORTOGRÁFICAS

Tipo 1

M (antes de “P” e “B”)
N (antes das demais consoantes
Textos: “A tampa do tempo”
“Um pouco de História do Brasil”
“Um herói nacional”

Dificuldade

Tipo 2

Palavras com “G” ( antes de “E” e “I”)
Textos: “Segurança Pública”
“Festa Junina”

Dificuldade

Tipo 3

Palavras com “J”
Textos: “O cordão dos puxa-sacos”
“Urubulino cantor”

Dificuldade

Tipo 4

Palavras com “RR” , “NR” e “LR”
Texto: “História sem pé nem cabeça”

Dificuldade

Tipo 5

Palavras com “H”
Texto: “Algumas definições”

Dificuldade

Tipo 6

Palavras com “X”, som de “Z”
Texto: “Cheiro de corpo”

Dificuldade

Tipo 7

Dificuldade

Palavras com “X”, som de “CH”
Textos: “Um imperfeito atleta”
“Um marido adorável”
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Dificuldade

Tipo 8

Dificuldade

Tipo 9

Palavras com “X”, som de “S”
Textos: “ Família feliz”
“Um dentista inexperiente”

Palavras com “X”, som de “CS”
Texto: “Mestre Segismundo”

Dificuldade

Tipo 10

Dificuldade

Tipo 11

Dificuldade

Tipo 12

Dificuldade

Tipo 13

Dificuldade

Tipo 14

Palavras com “S”, som de “Z”
Texto: “A fogueira das vaidades”

Palavras oxítonas acentuadas
Textos: “Livre concorrência”
“Folclore”

Palavras paroxítonas acentuadas
Texto: “A idéia do amor”

Palavras proparoxítonas
Textos: “Briga de comadres”
“Reforma econômica”
“Aves de arribação”

Palavras com “S”, som de “S”
Palavras com “SS”, som de “S”
Palavras com “S”, som de “Z”
Textos: “A conversão dos índios”
“Os males do Brasil são”
“As aparências enganam”
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Dificuldade

Tipo 15

Palavras com “SC”
Texto: “As novelas de TV”

Dificuldade

Tipo 17

Palavras com “CH”
Texto: “O filósofo Repepé”

Palavras com prefixos “IM” e “IN”
Textos: “A decadente rubiácea”
“Nossos tempos”

Dificuldade

Tipo 18

Dificuldade

Tipo 19

Palavras com “U”
Texto: “A bondade dos outros”

Dificuldade

Tipo 20

Palavras com consoantes mudas
Texto: ”Uma história de loucos”

Dificuldade

Tipo 21

Palavras com “E”
Textos: “Um cidadão útil”
“A memória do povo”

Dificuldade

Tipo 22

Palavras com “QUE” e “QUI”
Texto: “Sobre os incendiários de matas”
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Dificuldade Tipo I
M (antes de "P" e "B")
N (antes das demais consoantes)

ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA

A) Expressão oral

• Ler os poemas “Tampa do tempo” , “Um pouco de história do Brasil” e “Um
herói nacional”, sublinhando as palavras que apresentarem as dificuldades
estudada.
• Três alunos farão a leitura alternada dos três poemas.
• A classe discutirá o conteúdo dos poemas.

“Tampa do tempo”
Abri a tampa do tempo,
num campestre arranha-céu,
era um límpido novembro.
Mas não mais que de repente,
surgiram nuvens e vento;
raios, trovões, tempestade
ameaçaram desabar.
Fiquei com medo, lamento,
fechei a tampa do tempo,
para a natureza acalmar.
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“Um pouco de história do Brasil”
Nosso querido Cabral,
descobridor do Brasil,
era um marujo daqueles.
Ao sair de Portugal,
nada sabia do mar,
de embarcação, nem se fale!
E disse: “Vamos às Índias
atrás das especiarias”.
Era missão impossível
chegar direto ao destino.
Por isso é compreensível
que o patusco varonil
depois de mil confusões
tenha chegado ao Brasil.
Enfim viajou às Índias
muito aos trancos e barrancos
para conquistar Calecut,
e voltou de mãos vazias
mas de quebra no lombinho,
a lembrança dessa luta
guardou naquele traseiro
um pouco de chumbinho
produzido pela raiva
de um árabe trapaceiro.
“Um herói nacional”
“Independência ou morte”
bradou nosso imperador
ás margens do Ipiranga.
E gritou incomodado
por forte dor de barriga
Pobre Pedro dos Tamancos
depois do solene ato
desembarcou do jumento
à procura de algum mato.
Que palavras dos poeminhos sofreram
Modificação com a Reforma Ortográfica?
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B) Expressão escrita
Faça em seu caderno:
Reproduza um dos poemas com suas palavras.
“A tampa do tempo” , “Um pouco de história do Brasil” e “Um herói nacional”.
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho!
Auto-avaliação da Redação
Você vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda:
SIM NÃO
1) Sua redação tem começo, meio e fim ?
2) Você fez parágrafo para começar a redação ?
3) Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4) Você usou letra maiúscula no início das frases e em nomes
próprios ?
5) Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula, o ponto
de interrogação e o ponto de exclamação ?
6) Você usou travessão nos diálogos ?
7) Você acentuou, corretamente, as palavras usadas na redação ?
8) Você observou a ortografia das palavras ?
9) Sua letra está legível ?
10) Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: A turma foi ao clube.
As turmas foram ao clube.
Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação.
Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprenderemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
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ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou nos
poemas.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.
“A tampa do tempo”
tampa – tempo – campestre – límpido – novembro
de repente – vento – tempestade - lamento
1. Era um céu ______________ do mês de ________________ .
2. Naquele ______________ arranha céu, abri a _____________ do _____________
.
3. Fiquei com medo ______________ , o céu escureceu ________________ e um
___________ forte trouxe a ________________ .
“Um pouco de história do Brasil”
embarcação – impossível – compreensível – confusões – Índias - trancos
barrancos – lombinho – lembrança - chumbinho
1. Pedro Álvares Cabral tinha uma missão ___________________ , atravessar os
bravios mares em uma frágil ______________________ .
2. Como era um marujo daqueles, foi bem ____________________ passar por mil
______________ atrás do caminho para as _____________ .
3. Assim aos _____________ e ________________ chegou ao seu destino, mas
voltou de mãos vazias, trazendo como ____________________ um pouco de
____________ no _________________ do traseiro.
“Um herói nacional”
Imperador – Ipiranga – tamancos – desembarcou - jumento
1. As margens do ________________ , bradou nosso ______________________ :
“Independência ou morte”.
2. Mas a causa verdadeira do grito foi a dor de barriga e o pobre Pedro dos
______________ , após o solene brado, ___________________ do ______________
à procura de um mato.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
1.

11.

21.

2.

12.

22.

3.

13.

23.

4.

14.

24.

5.

15.

24.

6.

16.

26.

7.

17.

27.

8.

18.

28.

9.

19.

29.

10.

20.

30.

Palavras a serem ditas pelo(a) professor(a) para completar esta e as demais
atividades: companheiro – relâmpago – sempre – campo – competição –
importância.
ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo sofreram modificação com a Reforma
Ortográfica?
Palavras

Sinônimos

Palavras

1.

16.

2.

17.

3.

18.

4.

19.

5.

20.

6.

21.

7.

22.

8.

23.

9.

24.

10.

25.

11.

26.

12.

27.

13.

28.

14.

29.

15.

30.

Sinônimos

Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno um poema com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES E PRONÚNCIA CORRETA
DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida:
ta ___pa

te___po

co___panheiro

se___pre

i___possível

ca___po

ca___pestre

lí___pido

co___petição

co___preensível

i___portância

relâ___pago

i___perador

de repe __ te

ve __ to

lame __ to

co __ fusões

Í __ dias

tama __ cos

tra __ cós

dese __ barcou

le___brança

chu___binho

lo __ binho

e __ barcação

co __ passo

barra __ cos

Ipira __ ga

te __ pestade

nove __ bro
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Dificuldade - Tipo 2
Palavras com "G"
(antes de "E" e "I")
ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler os poemas "Segurança Pública" e "Festa Junina", sublinhando as palavras
que apresentam a dificuldade estudada.
• Dois alunos farão a leitura alternada dos poemas.
• A classe discutirá o conteúdo dos poemas.
“Segurança Pública”
Nestes tempos de miséria,
é ladrão para todo o lado
o jeito é arrumar maneira
de afugentar o danado.
Para espantar o malandro,
deixe no meio da sala
um velho bem rabugento,
encaveirado e asmático
segurando um girassol,
mas não deixe de ser prático
e ligue o ventilador.
Assim, se o ladrão entrar,
vai sentir uma aragem,
ouvirá velho com asma,
assustar-se-á com a figura,
pensará viver fantasma
na casa que quer roubar.
Aí você deve agir:
chame a polícia depressa,
mas como ela não virá
você entra de mansinho,
quebra o vaso de gerânio
na cara do meliante,
para, em seguida o algemar
e levá-lo sempre adiante,
até o polícia encontrar
no balcão da padaria,
tomando um belo Cynar*.
* Cynar = bebida alcoólica
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“Festa Junina”
O gengibre é raiz boa
para preparar quentão.
Não sabe o que é quentão?
É aquela bebida forte,
que se bebe em noites frias,
nas festas de São João.

Tem gente que bebe tanto,
Virgem !
que chega até a ter vertigem
e causa constrangimento.

Foi o caso do sarnento
do Tilico Perna-Mole,
que tomou tremendo porre,
nessa famosa festança.
Ficou doido da cabeça
e, bem no meio da dança,
tirou batina de padre,
levantou saia de madre,
beijou na boca a beata,
que nunca tinha beijado,
nem santinho de comadre.
E teve ainda o topete
de pular uma quadrilha,
vestido só de ceroula,
provocando nas devotas
um “cruz-credo te esconjuro”
Ah! meu Deus, como foi duro
colocar sob controle
o Tilico Perna -Mole,
que, de quebra no escuro,
teve a coragem fatal
de urinar no terno novo
do delegado local.
Que palavras dos poeminhas foram modificadas pela Reforma Ortográfica?
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B) Expressão escrita
Faça no seu caderno, uma história inspirada num dos poemas:
“Segurança Pública” ou “Festa Junina”
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início da frase e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto-avaliação da Redação
Você vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda:
SIM NÃO
1) Sua redação tem começo, meio e fim ?
2) Você fez parágrafo para começar a redação ?
3) Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4) Você usou letra maiúscula no início das frases e em nomes
próprios ?
5) Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula, o ponto
de interrogação e o ponto de exclamação ?
6) Você usou travessão nos diálogos ?
7) Você acentuou, corretamente, as palavras usadas na redação ?
8) Você observou a ortografia das palavras ?
9) Sua letra está legível ?
10) Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: Eles usavam camisa e calça vermelhas.
Ele usava camisa amarela.
Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprenderemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
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ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou nos
poemas.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.
"Segurança Pública"
afugentar – rabugento – girassol – aragem – agir – gerânio - algemar

1) Nestes
tempo de corrupção, precisamos arranjar um jeito para
_______________ ladrões.

2) Há uma receita infalível para espantar malandro: coloque, no meio da sala,
um velho asmático bem _________________ , segurando um _____________ .
Ligue o ventilador, cuja ____________ provocará tosse e mais tosse no velho.

3) O ladrão se assustará e você começa a ______ : quebre o vaso de
______________ na cara do meliante e, em seguida, tente ______________ o
infeliz.

"Festa Junina"

gengibre – gente – virgem – vertigem – constrangimento - coragem

1) Uma raíz, boa para quentão, é o __________________ .

2) Tem ________ que bebe tanto, ___________ ! Que chega a ter _____________ e
causa _____________________ .
3) É preciso ter ________________ para tomar essa bebida forte.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher as
lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
1.
11.
21.
2.
12.
22.
3.
13.
23.
4.
14.
24.
5.
15.
25.
6.
16.
26.
7.
17.
27.
8.
18.
28.
9.
19.
29.
10.
20.
30.
Palavras a serem ditadas pelo(a) professor(a) para completar esta e as demais
atividades: agência – ágil – angélico – aterragem – auge – congelar – congestão
– contagem – ferragem – garagem – geringonça – congestionamento – vagem –
massagem – indigestão – tigela.
ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra inicial,
procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo foram modificadas pela Reforma Ortográfica?
Palavras
Sinônimos
Palavras
Sinônimos
1.
16.
2.
17.
3.
18.
4.
19.
5.
20.
6.
21.
7.
22.
8.
23.
9.
24.
10.
25.
11.
26.
12.
27.
13.
28.
14.
29.
15.
30.
Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno um poema com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS.
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida:

afu___entar

a___ência

á___il

al___emar

an___élico

ara___em

aterra___em

au___e

a___ir

con___elar

con___estão

conta___em

cora___em

___irassol

ve___etal

verti___em

___ente

___erânio

ferra___em

___en___ibre

gara___em

___eringonça

con___estionamento

constran___imento

rabu___ice

va___em

massa___em

indi___estão

rabu___ento

ti__ela
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Dificuldade - Tipo 3
Palavras com "J"

ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão Oral
• Ler os poemas "O cordão dos puxa-sacos" e "Urubulino cantor", sublinhando
as palavras que apresentam a dificuldade estudada.
• Dois alunos farão a leitura alternada dos poemas.
• A classe discutirá o conteúdo dos poemas.
“O cordão dos puxa-sacos”
Conde Jericó Açucena
era “badalador” mor
da majestade imperial.
Imagine que um dia
para lisonjear seu senhor
viajou a Jerusalém
à cata de um jiló.
Correu sarjetas, pisou ralo,
subiu laje e doeu-lhe o calo,
conversou com um varejista
de hortifrutigranjeiro,
que desconhecia até o cheiro
da tal da fruta jiló,
que procurava o coió
do Jericó Açucena.
Voltou de mãos abanando
e, como não trouxe jiló,
foi condenado a comer,
pela cruel majestade,
pelo menos a metade
do capim da manjedoura,
ao lado do burro Bonde,
que um dia fora Conde
e, também badalador
daquele mesmo senhor.
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“Urubulino cantor”

Urubulino da Silva,
pretinho que nem
carvão,
se meteu a berrar
gorjeio,
no meio da
multidão
de passarada canora.

Eta ave cafajeste !
cantou em canto sonoro,
o bom canário tenor,
e prosseguiu o discurso
de muito bom orador
contra essa ave agourenta:

Suma daqui, bicho feio,
suma daqui, lazarento,
mude já o seu trajeto,
e vá depressa, direto,
procurar o excremento,
que sempre foi alimento
dos corvos de sua laia.
Não se meta a cantor,
com seu feio croc-croc !

E veio a vaia a reboque,
em cima do Urubulino,
que logo se convenceu
do seu papel de cretino.
Que palavras dos poeminhos foram modificadas com a Reforma Ortorgráfica?
B) Expressão escrita
Faça no seu caderno:
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reproduza um dos poemas com suas palavras.
“O cordão dos puxa-saco” ou “Urubulino cantor”
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início da frase e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto - avaliação da redação
Você vai corrigir a sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda:
SIM

NÃO

1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver uma nova
idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início das frases e em nomes
próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula, o ponto de
interrogação e o ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas na redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: A gente vai à casa de Luiz.
Nós vamos à casa de Luiz.

Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
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ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou nos
poemas.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as colunas com
aquelas que, de acordo com seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.
"O cordão dos puxa-saco"

Jericó – majestade – lisonjear – viajou – laje – manjedoura
Jerusalém – jiló – sarjetas – varejista - hortifrutigranjeiro

1.
Conde ___________ Açucena era
_______________
imperial.

um grande badalador de sua

2. Para ______________ o rei, foi buscar um bom _______ em _______________,
para onde _______________ .
3. E assim correu ______________ , subiu __________ , conversou com
___________ de _______________________________ .
4. Voltou de mãos abanando e, como castigo, foi obrigado a comer capim da
__________________ .

"Urubulino cantor"

gorjeio – cafajeste – trajeto

1. Urubulino da silva, pretinho que nem carvão, se meteu a berrar
______________ no meio da multidão de passarada.
2. Eta ave agourenta ! Eta ave _____________ , jamais seria cantor !
3. Mude logo seu _______________ e vá servir de lixeiro, com seu feio croc-croc !
disse o canário.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher as
lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
Palavras com “J”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Palavras e serem ditadas pelo(a) professor(a) para completar esta e as demais
atividades: ajeitar – berinjela – brejeira – canjica – cerejeira – gorjeta – injeção –
injetável – jeitoso – jejum – jeito – jesuíta – jibóia – majestoso – ojeriza – pajé.
ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece. Que
palavras do quadro abaixo foram modificadas com a Reforma Ortográfica?
Palavras com "J"
Palavras
Sinônimos
palavras
Sinônimos
1.
16.
2.
17.
3.
18.
4.
19.
5.
20.
6.
21.
7.
22.
8.
23.
9.
24.
10.
25.
11.
26.
12.
27.
13.
28.
14.
29.
15.
30.
Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida:
a___eitar

berin___ela

bre___eira

cafa___este

can___ica

cere___eira

gor___eio

gor___eta

in___eção

in___etável

___eitoso

___e___um

___eito

___ericó

___erusalém

___esuíta

___ibóia

___iló

la___e

lison___ear

ma___estoso

man___edoura

ma___estade

o___eriza

pa___é

via ___ em

sar___etas

tra___eto

vare__ista

hortifrutigran___ eiro
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Dificuldade - Tipo 4
Palavras com "RR", "NR", "LR".

ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler o poema "História sem pé nem cabeça", sublinhando as palavras que
apresentam as dificuldades estudadas.
• Um aluno fará a leitura do poema.
• A classe discutirá o conteúdo do poema.

“História sem pé nem cabeça”
Houve uma vez um guerreiro,
feio, triste, enrugado,
que exibia as pelancas,
em praias quase pelado,
nunca soubera de guerras.
Pois não é que desabou,
de uma formosa carroça,
que não tinha corrimão !
Ficou sem honra e sem genro
depois de enrolar a filha,
no enredo desta história,
que não tem pé, nem cabeça,
e que é de enraivecer
o mais tranquilo leitor,
que se deixou enroscar
nestes versos que só servem
para fazer com que berre,
como se escrevem palavras,
com Ele-erre, Ene-erre, Erre, erre...
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B) Expressão escrita
Faça no seu caderno.
Reproduza o poema da forma como você o entendeu.
“História sem pé nem cabeça”
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início das frases e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto - avaliação da redação
Você vai corrigir a sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda:
SIM

NÃO

1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início das frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de exclamação e o ponto de interrogação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas
na redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você o observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: Grande parte dos alunos foi à escola.
Grande parte dos alunos foram à escola.
Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
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ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA

a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou no poema.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas

que , de acordo com o seu significado, fazem sentido na frase.

c) Ler com atenção as frases.

"História sem pé nem cabeça"

guerreiro – enrugado – guerras – carroça – corrimão – honra
genro – enrolar – enredo – enraivecer – enroscar - berre

1. Era uma vez um ________________ , muito feio e ____________________ .

2. Exibia suas pelancas pelas praias, quase pelado e nunca soubera de
__________ .

3. O ____________ desta história é de ________________ o leitor que se deixou
_______________ nestes versos.

4. Essa personagem, uma vez, quase perdeu a ____________ e o ___________
depois de __________ a filha ______________ nesta história de endoidecer.

5. Imagine que o guerreiro, caiu de uma ______________ que não tinha
_____________.

6. Estes versos só servem para fazer com que o leitor _____________ como se
escrevem as palavras com Ele-erre, Ere-erre, Erre-erre...
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
Palavras com "RR", "NR", "LR".
1.
11.
21.
2.
12.
22.
3.
13.
23.
4.
14.
24.
5.
15.
25.
6.
16.
26.
7.
17.
27.
8.
18.
28.
9.
19.
29.
10.
20.
30.
Palavras a serem digitadas pelo(a) professor(a) para completar esta e as demais
atividades: chilrear – guelra – percorrer – churrasco – terráqueo – irresponsável –
correspondência – horrível – enriquecer – tenro – enrascada – honrada – enrubescer –
errado – irritado – enrijecer – arroba – irresistível.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo foram modificadas com a Reforma
Ortográfica
Palavras

Sinônimos

Palavras

1.

16.

2.
3.

17.
18.

4.

19.

5.
6.

20.
21.

7.
8.

22.
23.

9.

24.

10.
11.

25.
26.

12.
13.

27.
28.

14.
15.

29.
30.

Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas.
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sinônimos

ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida:

chi__ __ ear

gue___ ___a

co___ ___i-mão

perco___ ___er

chu______asco

te___ ___áqueo

gue______eiro

i___ ___esponsável

co___ ___espondência

ho___ ___ível

e___ ___ugar

e___ ___iquecer

e___ ___edo

e___ ___aivescer

te___ ___o

ho___ ___a

e___ ___ascada

ho___ ___ada

ge___ ___o

e___ ___ubescer

gue___ ___a

ca___ ___oça

e___ ___ado

i___ ___itado

e___ ___ijecer

a___ ___oba

i___ ___esistível

e___ ___oscar

e___ ___olar

be __ __ e
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Dificuldade - Tipo 5
Palavras com "H"

ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler o poema "Algumas definições" , sublinhando as palavras que apresentam
a dificuldade estudada.
• Os alunos farão a leitura de cada parte do poema.
• A classe discutirá o conteúdo do poema.
“Algumas definições”
IDoença de fígado é hepatite,
não confunda com bronquite.
O doente fica amarelo
e tem que guardar repouso,
ouso dizer por dias
ou, às vezes, muitos meses.
Para evitar o mal
cuide da higiene pessoal.
Lave as mãos por muitas vezes.
Ao tomar uma injeção,
use agulha descartável.
Agindo desta maneira
se pode manter ao certo
o organismo saudável.
II O hífen é um tracinho,
ligando duas palavras,
que no fim é uma só.
Couve-flor é um exemplo.
Sozinha, a flor é uma flor,
a couve, verdura boa,
mas se ligarmos com hífen,
couve-flor, leguminosa,
juntando mais um tomate,
Ai ! que salada gostosa.
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III Holocausto é horripilante.
Entre os antigos hebreus
era castigo terrível,
que condenava o infeliz
a morrer queimado inteiro,
numa chapa de braseiro.
IV No Japão há muito tempo,
era costume sagrado
japonês desesperado
praticar haraquiri.
Pegava faca das grossas
fincava na barrigona.
Se não morria na hora,
quem ajudava o moço
era um amigo querido,
que lhe cortava o pescoço.
VJuro que não é hipocampo
que corre no hipódromo.
Ele é tão pequenino
e muito pouco hostil.
Sabe o que é hipocampo?
É o cavalo-marinho.
VI No hipódromo, corre veloz,
não sei se falo ou não falo.
Pois é isso mesmo: o cavalo.
VII Um dia fiquei sabendo
que meu amigo Pafúncio
foi preso por vadiagem.
Corri tirá-lo da cela,
pois era homem de bem.
O delegado me disse: é bandido !
Eu disse que era inocente
Pafúncio Décio Sinônimo.
Logo se percebeu o engano,
tratava-se de um homônimo.
Que palavras dos poeminhas foram modificadas com a Reforma Ortográfica?
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B) Expressão escrita
Faça em seu caderno:
Reproduza com suas palavras o poema “Algumas definições”
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início da frase e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto-avaliação da Redação
Você, vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda:
SIM NÃO
1) Sua redação tem começo, meio e fim ?
2) Você fez parágrafo para começar a redação ?
3) Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4) Você usou letra maiúscula no início das frases e em nomes
próprios ?
5) Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula, o ponto
de interrogação e o ponto de exclamação ?
6) Você usou travessão nos diálogos ?
7) Você acentuou, corretamente, as palavras usadas na redação ?
8) Você observou a ortografia das palavras ?
9) Sua letra está legível ?
10) Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: Usavam camisas e sapatos amarelos.
Usava camisa amarela.
Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação.
Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprenderemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
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ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a)Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou no poema.
b)Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com aquelas
que, de acordo com seu significado, fazem sentido na frase.
c)Ler com atenção as frases.
“Algumas definições”
hepatite – higiene – hífen – hebreus – holocausto – horripilante
haraquiri – hora – hipocampo – hipódromo – homônimos - hostil

1. Uma doença do fígado é a __________________ que exige muito repouso e
cuidado com a ________________ pessoal.
2. Um dos sinais gráficos é o _________ , entre outros usos serve para ligar
palavras compostas.
3. Os antigos _____________ tinham um costume ____________________:
condenar ao _________________ várias vítimas.
4. Um costume japonês é a prática do ___________________: alguém, sentindo-se
desesperado, enfia a faca na própria barriga.
5. Se não morresse na _________ , algum amigo o ajudava, decepando-lhe a
cabeça.
6. Cavalo-marinho possui um outro nome, ____________________ ele é
pequenininho e nada __________ .
7. Como a pista do _____________________ estivesse molhada, os cavalos
mostravam-se inquietos na hora da comida.
8. As pessoas com nomes iguais ou seja __________________ , sempre estão
sujeitas a confusões.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher as
lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
1.
11.
21.
2.
12.
22.
3.
13.
23.
4.
14.
24.
5.
15.
25.
6.
16.
26.
7.
17.
27.
8.
18.
28.
9.
19.
29.
10.
20.
30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo foram modificadas com a Reforma
Ortográfica?
palavras

Sinônimos

Palavras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

sinônimos

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS.
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida:

__araquiri

__ífen

__erbívoro

__onorários

__emorragia

__íade

__ipódromo

__orripilante

__ortifrutiGranjeiro

__idráulica

__ipocampo

__abanera

__ipíatro

__epatite

__élice

__olocausto

__angar

__eliporto

__omônimo

__omenagear

__omogêneo

__omenzarrão

__ostil

__ábil

__arpagão

__arpa

__erege

__emeroteca

__igiene

__ora
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Dificuldade - Tipo 6
Palavras com "X", som de"Z".

ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler o poema "Cheiro de corpo", sublinhando as palavras que apresentam a
dificuldade estudada.
• Um aluno fará a leitura do poema.
• A classe discutirá o conteúdo do poema.

“Cheiro de corpo”
Belarmino Caradura
passara pelo exército
de onde fora enxotado,
por exalar mau cheiro
bem debaixo do sovaco.

Embora ele fosse amante
de qualquer desodorante,
esse cheiro não sumia
e a cada dia crescia...
Os companheiros recrutas
de quarto e de companhia
exaustos se levantavam,
sem dormitar um só naco,
por culpa do seu sovaco
e por isso não podiam
exercitar exercício
exaustivo, obrigatório,
que o sargentão exigia.
E logo, logo dormiam
em hora um pouco insana,
por isso era comum
pegarem uma bela “cana”. (cadeia)
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Durante uma exibição
de exaltação à bandeira,
os recrutas mal dormidos
deram passos inexatos,
exatamente ao contrário
do que tinham aprendido,
e todos foram levados
à feroz corte marcial
por insubordinação.
Mas todos se defenderam,
explicaram a situação:
a causa de todo mal
estava no Belarmino,
no seu sovaco latrino
e se ouviu esse lamento:
“ a conviver com o cujo
queremos fuzilamento”.
Que palavras do poeminha foram modificadas com a Reforma Ortográfica?

B) Expressão escrita
Faça no caderno:
Reproduza com suas palavras o poema “Cheiro de corpo”.
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
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Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda :
SIM

NÃO

1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar sua redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início das frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas na
redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: O pessoal chegou cedo.
As pessoas chegaram cedo.

Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros.
Você costuma ler ?

ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou no poema.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com o seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.
"Cheiro de corpo"

exército – exalar – exaustos – exercitar – exercício – exaustivo
exigia – exibição – exaltação – inexatos – exatamente – exp licaram
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1. Belarmino Caradura fora enxotado do _______________ por ______________
mau cheiro bem debaixo do sovaco.

2. Seus colegas ______________ , sem poderem dormir, por causa do mau cheiro,
não conseguiam _______________ o __________________ ________________ que
o sargentão ______________ .

3. Durante a _______________ de ________________ à bandeira estavam muito
cansados.

4. Todos davam passos _______________ , _________________ ao contrário do
que haviam aprendido.

5. Para não serem punidos por insubordinação os recrutas _________________
que o culpado era o cheiro de Belarmino.

ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
palavras com "X", som de "Z"
1.
2.

11.
12.

21.
22.

3.

13.

23.

4.
5.

14.
15.

24.
25.

6.
7.

16.
17.

26.
27.

8.
9.

18.
19.

28.
29.

10.

20.

30.
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ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética, procurando no
dicionário o significado das que não conhece
Que palavras do quadro abaixo foram modificadas com a Reforma
Ortográfica?
Palavra

Sinônimo

palavra

1.

16.

2.
3.

17.
18.

4.

19.

5.
6.

20.
21.

7.
8.

22.
23.

9.

24.

10.
11.

25.
26.

12.
13.

27.
28.

14.
15.

29.
30.

sinônimo

Proposta: Agora é a sua vez.
Faça um poema com as palavras apreendidas.
ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida :

e___agerar

e___ alar

e___uberantes

e___altação

e___ame

e___aminar

e___atamente

e___austos

e___austivo

e___ato

e___aminador

e___ecução

e___ecutar

e___ecutivo

e___emplar

e___emplificar

e___emplo

e___ercer

e___ercício

e___ austor

e___ercitar

e___ ército

e__ibição

e___istência

e___ibido

e___istir

ê___ito

e___plicaram

ine___atos

e___igia
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Dificuldade - Tipo 7
Palavras com "X", som de "CH"

ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão Oral
• Ler os poemas "Um imperfeito atleta" e “Um marido adorável”, sublinhando
as palavras que apresentam a dificuldade estudada.
• Dois alunos farão a leitura alternada dos dois poemas.
• A classe discutirá o conteúdo dos poemas.

“Um imperfeito atleta”
A coxa daquele atleta
era grossa, maravilha,
mas tinha uma luxação
na altura da virilha.
Enxergar, ele enxergava
o ponto final da pista,
mas chegar é que eram elas,
pois sofria da bexiga.
Queria ganhar corrida
para comprar o enxoval
de sua noiva querida,
mas um enxerto no pé
dificultava a partida.
E lá ficava o atleta
desanimado, afrouxado,
com a xícara na mão
olhando a competição.
Oxalá ele pudesse
desvencilhar-se do chão !
Só lhe restava o xadrez,
que não sei se era a prisão,
ou o complicado jogo
de torre, rainha e peão.
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“Um marido adorável”
Dona Filó Filomena
tinha um marido “xarope” (bobo)
e que só dava vexame.
Dinheiro não lhe trazia,
pois Loló Violante
não trabalhava, vadiava
e, por isso, ela o xingava
quase que diariamente.
De uma coisa ele gostava
era sentar no caixote,
em frente de sua casa,
para chupar mexerica
e atirar o bagaço
no cangote dessa Chica,
que ajudava Filó
a chamá-lo de palhaço.
O maxixe ele adorava,
mas dançava com outra dama,
a Eufrasina Laluna,
que sofria da coluna.
Por isso dona Filó
vivia com enxaqueca,
tais os desgostos que tinha
com o Loló Violante.
Um dia aborrecida,
depois de tomar laxante,
se fez de muito xereta
e pegou o seu Loló,
esparramado na esteira,
a beijar a faxineira,
a tal de dona Eufrasina,
feia tal qual a rixa,
com belo nariz de ameixa.
Mas seu Loló Violante
se desculpou deste jeito:
- Olha, Filó Filomena,
as aparências enganam,
estou aqui nesta esteira
com Eufrasina Laluna,
para ver se lhe conserto
o nariz e a coluna.
43

B) Expressão escrita
Faça em seu caderno:
Reproduza um dos poemas com suas palavras:
“Um imperfeito atleta” ou “Um marido adorável”
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e em nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir a sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda:
SIM NÃO
1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início de frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas na
redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: Os sapatos e o terno de João são pretos.
O terno de João é preto.
Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
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ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou nos poemas.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com aquelas
que, de acordo com seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.
"Um imperfeito atleta"
Coxa – luxação – enxergar – enxergava – bexiga – enxoval
enxerto – afrouxado – xícara – oxalá - xadrez
1. Aquele atleta tinha uma ______ grossa, mas em compensação possuía uma
____________ na altura da virilha.
2. ____________ ele ______________ o final da pista, mas, coitado, jamais atingia
a meta, pois sofria da _______________ .
3. ___________ pudesse ganhar ! Mas se sentia ______________ por causa de
tantos males.
4. Assim, desanimado, ficava com a ____________ na mão, jogando apenas
________ .
5. Desejava a vitória, para comprar para a noiva o ________________ , mas um
_____________ no pé dificultava a corrida.

“Um marido adorável”
xarope – vexame – xingava – ameixa – caixote – mexerica
maxixe – rixa – enxaqueca – laxante – xereta - faxineira
1. Dona Filó Filomena tinha um marido ____________ , que só sabia dar
_________.
2. Loló Violante gostava só de chupar ______________, sentado no seu
__________ , enquanto sua esposa o ____________ , pois, ela jamais trabalhava.
3. Dona Filó, por causa de seu marido, vivia com _________________ , sofria dos
intestinos, tomando sempre ____________ .
4. Um dia, Dona Filó muito ___________ , pegou Loló Violante em flagrante
com a _________ Eufrasina, feia tal qual uma ______ e que tinha um nariz de
____________ .
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
palavras com "X", som de "CH"
1.

11.

21.

2.
3.

12.
13.

22.
23.

4.

14.

24.

5.
6.

15.
16.

25.
26.

7.
8.

17.
18.

27.
28.

9.

19.

29.

10.

20.

30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo sofreram modificações com a Reforma
Ortográfica?
palavras
Sinônimos
palavras
sinônimos
1.
16.
2.
17.
3.
18.
4.
19.
5.
20.
6.
21.
7.
22.
8.
23.
9.
24.
10.
25.
11.
26.
12.
27.
13.
28.
14.
29.
15.
30.
Proposta: Agora é sua vez.
Faça no seu caderno um poema com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida.
afrou___ar

amei___a

bai___ela

be___iga

co___a

en___ada

en___ame

en___aqueca

en___erto

en___ergar

en___oval

en___urrada

en __ ugava

gra___a

la___ante

lu___ação

me___erica

o___alá

pra___e

reme___er

ve___ame

___ereta

ri___a

___arope

___adrez

fa___ineira

___ícara

ma___i___e

cai__ote

__ ingar

47

Dificuldade - Tipo 8
Palavras com "X", som de "S"
ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler os poemas “Família feliz” e “Um dentista inexperiente”, sublinhando as
palavras que apresentam a dificuldade estudada.
• Dois alunos farão a leitura alternada dos poemas.
• A classe discutirá o conteúdo dos poemas.

“Família feliz”

Dizem que muitos filhos
são graças que Deus nos dá.
Nesse caso, seu Bardino
era excelente exemplo,
filhos tivera em excesso,
sua família era extensa
e ultrapassara umas trinta
de tantas bocas famintas.
Alguns até exportara
para a China e o Japão
para ver se aumentava
aquela população.
Outros de casa expulsara
por insubordinação.
Quando fazia excursão,
colocava a filharada
em cima do caminhão
e quem visse a expedição
da família do Bardino
dizia que aquilo mais parecia
manobra de batalhão.
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Um dia dona Dodó,
mulher excepcional,
esteio desse casal,
anunciou ao Bardino
uma nova gravidez.
Passivo espectador,
ficou Bardino outra vez.
Quando chegou nono mês,
dona Dodó era uma bola,
enorme e atrapalhada,
com os afazeres múltiplos.
Mas um dia se queixou,
que a hora era chegada.
E mais graças receberam,
pois desta vez vieram sêxtuplos.

“Um dentista inexperiente”
Um dia Zezé Brandura
precisou extrair um dente,
com dentista inexperiente.
O dentista examinou
a cárie em expansão
e achou inexplorável
aquela região da boca,
não descobrindo porém,
onde estava a infecção.
Mas o dentista não deu
ao Brandura explicação,
e o paciente tremeu
ao perceber, quem diria,
que esse profissional
não usava anestesia.
E de forma inexplicável,
o miserável dentista
sacou enorme instrumento
enfiando-o boca adentro.
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E o Brandura sentiu
um forte e rijo puxão,
provocando-lhe uma dor,
que chegava aos seus tecidos,
fazendo-o perder a cor
o equilíbrio e os sentidos.

Quando acordou de - repente,
o Brandura ficou quente.
Em sua arcada de cima
não havia qualquer dente.

Com ar de grande doutor,
o desalmado dentista
expôs seu ponto de vista:
“O jeito foi retirar
alguns dentinhos danados,
que, mais dia menos dia,
ficariam infeccionados.
De minha brilhante ação,
só ficou uma seqüela
e de pequena monta,
que é, nosso caro amigo,
estar por um tempo banguela”.

50

B) Expressão Escrita
Faça em seu caderno:
Inspirado nos poemas “Família feliz” e “Um dentista inexperiente”, desenvolva
uma redação engraçada.
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frase e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir a sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda :
SIM

NÃO

1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início das frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas na
redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: A turma foi ao cinema.
As turmas foram ao cinema.
Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
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ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou nos
poemas.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas
que, de acordo com o seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.
“Família feliz”

excelente – excesso – extensa – exportadora - expulsara
excursão – expedição – excepcional – sêxtuplos

1. Seu Bardino era um _________________ exemplo de pai de família. Tinha uma
família ______________ , pois tivera filhos em ____________________ .
2. Como possuía mais de trinta bocas famintas, _________________ filhos para a
China e para o Japão e , alguns mais rebeldes, _________________ por
insubordinação.
3. Quando fazia ______________ colocava a filharada em cima do caminhão e
quem visse a _______________ da família, pensava que fosse uma manobra de
batalhão.
4. Um dia, dona Dodó, uma esposa _________________ , anunciou uma nova
gravidez. Bardino ficou de espectador , aguardando, até que, com a benção
divina, nasceram os _____________________ , para sua surpresa.
“Um dentista inexperiente”

extrair – inexperiente – expansão – inexplorável
explicação – inexplicável – expôs
1. Um dia, Zezé Brandura precisou _________________ um dente com um
dentista ___________________ .
2. O dentista examinou a cárie em ______________ e achou _________________
aquela região da boca, não descobrindo a infecção.
3. O dentista não deu ____________________ alguma ao pobre Brandura e de um
modo ________________ pegou um enorme instrumento, enfiando-o pela boca
adentro do paciente.
4. Depois da dor e do desmaio do Brandura, o dentista _________ seu ponto de
vista: para evitar algum problema, fora melhor arrancar todos os dentes.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
palavras com "X", som de "Z
1.

11.

21.

2.
3.

12.
13.

22.
23.

4.

14.

24.

5.
6.

15.
16.

25.
26.

7.
8.

17.
18.

27.
28.

9.

19.

29.

10.

20.

30.

ATIVIDADE 4 - PEQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo sofreram modificações com a
Reforma Ortográfica?
Palavras

Sinônimos

palavras

sinônimos

1.
16.
2.
17.
3.
18.
4.
19.
5.
20.
6.
21.
7.
22.
8.
23.
9.
24.
10.
25.
11.
26.
12.
27.
13.
28.
14.
29.
15.
30.
Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno um poema com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida :
e___ceção

e___celência

e___celente

e___pôs

e___cesso

e___ceto

e___clamação

e___clusivo

e___cursão

e___pansão

e___cepcional

e___pedição

e___pediente

e___pelir

e___periência

e___plicação

e___portara

e___posição

e___pressão

e___pulsara

e___tensa

e___tinção

e___trair

e___traordinário

E___tremidade

ine___periente

ine___plicável

ine___plorável

sê___tuplos

ê___tase
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Dificuldade - Tipo 9
Palavras com "X", som de "CS"
ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler o poema “Mestre Segismundo”, sublinhando as palavras que apresentam
a dificuldade estudada.
• Um aluno fará a leitura do poema.
• A classe discutirá o conteúdo do poema.

“Mestre Segismundo”

Eh ! Professor complicado
era mestre Segismundo.
Usava cada palavra
que assustava os alunos:
em vez de dizer com nexo,
“venha de lá um abraço”,
dizia: “dê-me um amplexo”.

Nas aulas de português,
botava o circunflexo,
até onde não devia,
às vezes as oxítonas
tornavam-se paroxítonas.

Era em sexagenário,
dado à reflexão,
às vezes, comia errado
e tinha intoxicação,
que o deixava vermelho
das orelhas ao dedão.
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Temia forças malignas,
mas elas o temiam mais,
em razão das axilas,
lavadas nunca jamais
e, que afastavam fantasmas
além de todos os mortais.
Um dia Segismundo,
resolveu andar de táxi
e ordenou ao taxista
que movesse o taxímetro.
Depois de muito rodar,
descobriu que de dinheiro
não tinha nenhum milímetro.

O taxista furioso
pegou-o pela garganta
e quase o asfixiou,
e Segismundo gritou
com a voz cheia de horror:
“Amigo, não faça isso,
não ter dinheiro é a sina
de todo bom professor”.
Que palavras dos poeminhas foram modificadas com a Reforma Ortográfica?
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B) Expressão escrita
Faça no seu caderno:
reproduza com suas palavras o poema “Mestre Segismundo”.

Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir a sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda :
SIM
NÃO
1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início das frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas na
redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: Todos foram passear.
A turma foi passear.
Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
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ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou no poema.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas
que, de acordo com o seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.
“Mestre Segismundo”

nexo – amplexo – circunflexo – oxítona – paroxítona – sexagenário
reflexão – intoxicação – axilas – táxi – taxista – taxímetro - asfixiou

1. Mestre Segismundo era um professor complicado, em vez de dizer com
_______, “venha de lá um abraço”, falava “dê me um _____________ “.

2. Durante as aulas de português armava a maior confusão, colocava o
___________

onde

não

devia

e

trocava

as

________________

pelas

_________________ .

3. Era um

senhor _________________ , dado à ________________ , às vezes,

comia errado e tinha _____________________ .

4. Pouco se lavava, por isso suas ______________ até afastavam os fantasmas.

5. Uma vez pegou um _______ e pediu ao ___________________ que rodasse o
_________________ .

6. Contudo, na hora de pagá-lo, verificou que não possuía dinheiro. O taxista
ficou furioso e quase o _______________ , mas Segismundo justificou dizendo:
“Amigo, é sina de todo professor não ter dinheiro”.
58

ATIVIDADE 3 -FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
palavras com "X", som de "CS"
1.
2.

11.
12.

21.
22.

3.
4.

13.
14.

23.
24.

5.
6.

15.
16.

25.
26.

7.

17.

27.

8.
9.

18.
19.

28.
29.

10.

20.

30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo foram modificadas com a Reforma
Ortográfica?
palavras

Sinônimos

palavras

sinônimos

1.
16.
2.
17.
3.
18.
4.
19.
5.
20.
6.
21.
7.
22.
8.
23.
9.
24.
10.
25.
11.
26.
12.
27.
13.
28.
14.
29.
15.
30.
Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno um poema com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida:

ample___o

ane___ar

ane___o

asfi___iar

a___ila

circunfle__o

fi___ador

fi___ar

crucifi___o

into___icação

ma___ilar

o___igenada

o___igênio

o___ítona

refle___o

proparo___í
tona

sufi___o

se___agená-rio

refle___ão

tá___i

ta___ímetro

into___icar

fi___o

ne___o

ta__ista

proparó__ ítona

comple___o

ane___ado

cone__ão

fle__ ão
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Dificuldade - Tipo 10
Palavras com "S", som de "Z"

ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler o poema “A fogueira das vaidades” sublinhando as palavras que
apresentam a dificuldade estudada.
• Um aluno fará a leitura do poema.
• A classe discutirá o conteúdo do poema.

“A fogueira das vaidades”
O cabeleireiro Osias
era barbeiro de fato
e aprontava suas artes
em cabeleiras variadas
com a tesoura malvada,
que só dava derrapada
e formava nas cabeças
de suas vaidosas clientes
uns mil caminhos de rato,
e, se quisessem dar jeito
nesse penteado louco,
tinham de raspar o “coco”.

Quando se olhavam no espelho
as infelizes freguesas,
vinham-lhes muitas vontades:
uma delas era, com certeza,
a de se atirarem na represa,
ou procurarem a paz
numa câmara de gás,
tão horrorosas ficavam.
Mas o esperto do Osias
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acalmava essas vaidosas,
dengosas, paralisadas.
Buscava no seu depósito
umas revistas inglesas,
que mostravam muitos punks,
e exibia às princesas
os espetados cabelos
desses espécimes raros.

Então elas se acalmavam,
passavam-lhes suas dores,
voltavam-lhes suas cores
e entre si comentavam:
“Como somos provincianas
a moda é nosso penteado,
seu Osias, obrigada !”
Que palavras do poeminha foram modificadas com a Reforma Ortográfica?
B) Expressão escrita
Faça em seu caderno:
Inspirado(a) no poema “A fogueira das vaidades”, escreva uma história sobre a
vaidade.
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
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Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda :
SIM
1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início das frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas na
redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: Todos estavam quietos.
Roberto estava quieto.

NÃO

Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
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ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou no poema.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com o seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.

“A fogueira das vaidades”

tesoura – quisessem – freguesas – represa – vaidosas
dengosas – paralisadas – depósito – inglesas – princesas

1. O cabeleireiro Osias era um verdadeiro barbeiro e aprontava suas artes, com
sua malvada _______________ , em muitas cabeleiras.

2.

Fazia nas cabeças tremendos caminhos de rato e se as pessoas

________________ dar um jeito, só lhes restava raspa-las.

3. Quando se olhavam no espelho, as infelizes ____________________ sentiam
vontade de se atirar numa ________________ .

4.

Osias,

muito esperto,

procurava acalmar

essas _______________

,

_____________ mulheres, que ficavam até mesmo __________________ com sua
aparência.

5. Osias, então exibia às __________________ revistas _________________ que
retirava do seu _____________ , mostrando serem seus penteados os mais
modernos do mundo.
ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
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Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
palavras com "S", som de "Z"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo foram modificadas com a Reforma
Ortográfica?
palavras

Sinônimos

palavras

sinônimos

1.
16.
2.
17.
3.
18.
4.
19.
5.
20.
6.
21.
7.
22.
8.
23.
9.
24.
10.
25.
11.
26.
12.
27.
13.
28.
14.
29.
15.
30.
Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida :
ba__ílica

gro___elha

parali___ar

fu___ível

gá___

intru___o

ga___olina

milane___a

duque___a

prince___a

ca___ebre

bri___a

aga___alho

quero___ene

aneste___ia

turque___a

qui __essem

preci___o

te___oura

portugue__a

repre___a

ob___équio

bra___ão

depó___ito

confu___o

atra___ado

vaido__as

fregue__as

dengo__as

ingle__as
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Dificuldade - Tipo 11
Palavras oxítonas acentuadas
ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
• Ler os poemas “Livre concorrência” e “Folklore”, sublinhando as palavras
que apresentam a dificuldade estudada.
• Dois alunos farão a leitura alternada dos dois poemas.
• A classe discutirá o conteúdo dos poemas.
A) Expressão oral
“Livre concorrência”
No armazém do Pafúncio,
quase no Tatuapé,
mercadorias à venda
só aumentavam de preço.
Se alguém reclamava do abuso,
abotoando o paletó,
rindo, o safado dizia
que em todo lugar era uso
acompanhar a inflação
e, que se não quisessem
consumir nenhum vintém,
que fossem caçar os sapos
nas praias de Itanhaém.
Um dia, um certo inglês,
forte campeão de judô,
do Estado do Ceará,
abriu casa de comércio,
ao lado do sarará,
vendendo mercadoria
pela metade do preço.
Pafúncio ficou danado
e reclamou ao Bretão
que isso era desonesto
e desleal concorrência.
“ É só pra pegar clientes”,
respondeu o nobre inglês,
“ quando bem se acostumarem,
a gente aumenta outra vez”.
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“Folklore”
Alguém que nunca provou
os quitutes da Bahia,
que não cometa heresia,
a comilão não se meta.

Um francês foi desastrado
comera dez vatapás,
que é dose pra orixás
dos candomblés da Bahia.
Não pensou nas conseqüências
de engolir as pimentas
que esse pitéu contém.

Sentiu que a boca incendiava
e o estômago, também,
em brasa quase ficava.
E como no dia anterior
no candomblé estivera,
desprezando os orixás,
pensou que era castigo
a queimação que sentia.

E se fora pouco terno
com os santos da cidade,
pensou que os tais vatapás
o mandariam ao inferno.
Que palavras dos poeminhas foram modificadas com a Reforma Ortográfica?
B) Expressão escrita
Faça em seu caderno:
Reproduza com suas palavras os poemas
“Livre concorrência” e “Folklore”.
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
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* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho!
Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir a sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda:
SIM

NÃO

1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início das frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas na
redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra esta legível?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: A maior parte dos alunos foi à festa.
A maior parte dos alunos foram à festa
Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
você costuma ler ?

ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou nos
poemas.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com seu significado, fazem sentido na frase.
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c) Ler com atenção as frases.

“Livre concorrência”

armazém – Tatuapé – alguém – paletó – vintém –
Itanhaém – inglês – judô – Ceará – sarará

1. Pafúncio tinha um _____________ localizado no _____________ .
2. Quando ___________ reclamava do abuso, abotoando o ____________
Pafúncio ria e dizia que devia acompanhar a inflação.
3. Pafúncio humilhava as pessoas que reclamavam dos preços dizendo que
fossem caçar sapos nas praias de ________________ , se não tivessem nenhum
_____________ .
4. Um ___________ campeão de __________ do Estado do ______________ abriu
casa de comércio ao lado do Pafúncio.
5. Pafúncio era mulato, ou seja _______________ .

“Folklore”

alguém – contém – francês – vatapás – orixás – candomblés - também

1. ______________ que nunca provou os quitutes da Bahia a comilão não se
meta. As comidas da Bahia ____________ muita pimenta.
2. Um ____________ foi desastrado e comeu dez ______________ que é dose pra
______________ dos ________________ da Bahia. A boca e _____________ o
estômago do francês ficara em brasa.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
palavras oxítonas acentuadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO

Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo foram modificadas com a Reforma
Ortográfica?
sinônimos

palavras

1.
2.

16.
17.

3.
4.

18.
19.

5.

20.

6.
7.

21.
22.

8.
9.

23.
24.

10.

25.

11.
12.

26.
27.

13.
14.

28.
29.

15.

30.

sinônimos

Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA E
PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida :

armaz___m

av___

bisav___

candombl__s

Macei___

mangan___s

cabar___

Cear___

chamin___

cip___s

croch___

franc___s

ingl___s

glac___

Itanha___m

jil___

jud___

vint__m

orix___s

palet___

parab___ns

algu___m

rodap___

cont__m

tamb___m

Tatuap___

vatap___

tric___

sarar __

por___m
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Dificuldade - Tipo 12
Palavras paroxítonas acentuadas

ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A)Expressão oral
• Ler o poema “A idéia do amor”, sublinhando as palavras que apresentam a
dificuldade estudada.
• Um aluno fará a leitura do poema.
• A classe discutirá o conteúdo do poema.

“A idéia do amor”
Colorido ônix,
renascendo das cinzas,
sempre fênix,
fecundante pólen,
a atrair dois seres,
feito ímã.
Incomparável,
igual à vida,
felicidades mútuas,
bênçãos,
definitivo e redivivo
álbum...
Assim é a idéia do amor,
que não se sabe se nasce
num sorriso, num olhar,
ou no simples e humano
desejo de sonhar a dois
livrando-nos da solidão depois.
Que palavras do poeminho foram modificadas com a Reforma Ortográfica?
B) Expressão escrita
Faça em seu caderno:
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Reproduza o poema “A idéia do amor”, ampliando o tema segundo suas
próprias idéias.
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frase e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda:
SIM NÃO
1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início de frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas na
redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: Dormia quieta a rua e as casas.
Dormiam quietas a rua e as casas.
Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nesta tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
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a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou no poema.

b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com o seu significado, fazem sentido na frase.

c) Ler com atenção as frases.

“A idéia do amor”

ônix – fênix – p ólen – ímã – incomp arável – bênçãos – álbum - ideia

1. Colorido _________ renascendo das cinzas sempre ____________ fecundante
___________ a atrair dois seres feito ________ .

2. ______________________ igual à vida.

3. Felicidades, mútuas, _____________ definitivo e redivivo _____________ . Esta
é a _______________ do amor.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras você utilizou para preencher as
lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
palavras paroxítonas acentuadas
1.
2.

11.
12.

21.
22.

3.

13.

23.

4.
5.

14.
15.

24.
25.

6.
7.

16.
17.

26.
27.

8.

18.

28.

9.
10.

19.
20.

29.
30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo foram modificadas com a Reforma
Ortográfica?
Palavras

sinônimos

palavras

1.
2.

16.
17.

3.
4.

18.
19.

5.

20.

6.
7.

21.
22.

8.
9.

23.
24.

10.

25.

11.
12.

26.
27.

13.
14.

28.
29.

15.

30.

sinônimos

Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida.

aç___car

___gua

___lbuns

b___nçãos

b___ceps

c___ncer

car___ter

dif___cil

experi___ncia

f___cil

f___nix

t___xi

f___rceps

h___fen

hist___ria

horr___vel

id___ia

im___

compar___vel

lav___vel

necess___rio

___nix

p___len

poss___vel

r __ dio

saud___vel

s___rie

t___rax

__ til

agrad___vel
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Dificuldade - Tipo 13
Palavras proparoxítonas
ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler os poemas “Briga de comadres”, “Reforma econômica” e “Aves de
arribação”, sublinhando as palavras que apresentam as dificuldades
estudadas.
• Procurar no dicionário as palavras dos poemas cujo significado você
desconhece.
• Três alunos farão a leitura alternada dos dois poemas.
• A classe discutirá o conteúdo dos poemas.
“Briga de comadres”
Nas últimas eleições,
no país de Zilbraniz,
ouvi briga de políticos:
Um mostrava o currículo,
o outro, as muitas dádivas,
que fizera ao povo pobre:
do metalúrgico à doméstica.
O primeiro quis ser prático
e dissera que no mínimo
o outro fora ladrão,
esbanjando em propaganda,
o dinheiro da Nação.
O outro, sem argumentos,
diante da acusação,
disse que o um era fraco,
indeciso, sem programa...
E no final desse drama,
o outro disse para o um
essa fantástica pérola:
ora senhor, não me amole,
pois não passa de um moleque
de um tremendo bunda-mole”.
Por aí se vê, compadre,
que em briga de comadres
são que aparecem verdades...
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“Reforma econômica”
No país de Zilbraniz,
certo dia um governante,
muito ousado, mas pedante,
usando de muita química,
armou um plano econômico,
para acabar com a inflação.
Com fórmula de mágico,
não se importou um pouquinho,
se o resultado era trágico.
Raspou o fundo do tacho
das poupanças e haveres
de toda a população,
e muitos afirmam e eu não nego,
que não se poupou sequer
o pobre pires do cego.
Os muitos ricos sabidos,
com método assaz faceiro,
transformaram seus muzados,
na forte moeda muzeiro,
ressuscitado lampeiro,
meio aos trancos e barrancos.
Os menos ricos, coitados,
ficaram com seus muzados,
hibernando por uns tempos.
A fórmula funcionou,
e a inflação despencou.
O rico ficou mais rico,
a classe média “chiou”(reclamou),
o pobre perdeu o emprego,
pois era tudo que tinha,
mas, quase ao final da linha,
o povo se conformou.
Esse país tão gozado
de pacato povo bom,
só tem um grande defeito:
quando se vê espancado,
conserva a linha e o tom.
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“Aves de arribação”

Os legítimos representantes
do país de Zilbraniz,
florente Nação do Globo,
fazem, sem cerimônia,
seus eleitores de bobo.
Dão lições bem pedagógicas
de como ganhar o máximo
trabalhando sempre o mínimo.

Contrariando as leis da física,
ao mesmo tempo, conseguem
estar em muitos lugares:
“no bem bom” e no Congresso.
Leis de que o povo precisa
empilhadas sempre estão,
e poucas alcançam sucesso
se dependem da presença
desse grupo mandrião.

Pássaros de arribação
voam de um lado a outro...
Não chegam no dia sétimo,
e muito menos no décimo.
Só pousam no dia azado,
que é o de receberem
o seu líquido ordenado,
aumentando-o de madrugada
da forma mais descarada.

Que palavras dos poeminhos foram modificadas com a Reforma Ortográfica?
B) Expressão escrita
Faça no seu caderno:
Uma redação sobre um tema de livre escolha do aluno sugerido pelos poemas.
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Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda :
SIM NÃO
1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início de frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas na redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: Eu conheci meninas lindas.
Eles conheceram meninas lindas.
Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.

"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
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ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou nos
poemas.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com o seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.
“Briga de comadres”

últimas – currículo – dádivas – metalúrgico – doméstica –
prática – mínimo – fantástica - pérola

1. No país de Zilbraniz houve briga de políticos nas ________________ eleições.
2. Nessa briga, um deles mostrava o seu ________________ e o outro, as muitas
___________

que

fizera

ao

pobre

povo:

do

_________________

a

_______________.
3. O primeiro quis ser _____________ e dissera que no _______________ outro
fora ladrão.
4. No final da briga o primeiro, disse essa ________________ _____________ .
Ora senhor, não me amole, pois não passa de um tremendo bunda mole.

“Reforma econômica”

econômico – química – fórmula – mágico – trágico - método

1. Para fazer um plano _________________ um governante do país de Zilbraniz
usou muita _______________ e a ______________ de _______________ .
82

2. Esse governante não se importou com o resultado _____________ da reforma.
3. Os muitos ricos do país de Zilbraniz foram sabidos, pois com _____________
assaz faceiro, transformaram logo os seus muzados em muzeiros.

“Aves de arribação”

legítimos – pedagógicas – máximo – física – pássaros – sétimo – décimo –
líquido

1. Os __________________ representantes do país de Zilbraniz, florente Nação
do Globo, fazem seus eleitores de bobo.
2. Os representantes do país de Zilbraniz dão lições bem ____________________
de como ganhar o ______________ trabalhando sempre o mínimo.
3. Os representantes do país de Zilbraniz estão ao mesmo tempo em vários
lugares, por isso parecem contrariar as leis da ___________ .
4. Os representantes do país de Zilbraniz são _______________ de arribação.
5. Apesar de não chegaram no dia ________________ e muito menos

no

_____________ pousam no dia de receberem o seu ___________________
ordenado.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
palavras proparoxítonas
1.
2.

11.
12.

21.
22.

3.
4.

13.
14.

23.
24.

5.

15.

25.

6.
7.

16.
17.

26.
27.

8.
9.

18.
19.

28.
29.

10.

20.

30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo foram modificadas com a Reforma
Ortográfica?
Palavras

Sinônimos

palavras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

sinônimos

16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida.
pr___tico

d___cimo

s___timo

fant___stico

m___nimo

metal___rgico

f___sica

qu___mica

art___stica

leg___timo

econ___mico

___rvore

p___rola

Rep___blica

f___rmula

pedag___gicas

m___ximo

d___vida

d___divas

m___gico

curr___culo

tr___gico

higi___nico

Dom___stica

___ltimas

l___quido

ventr___loquo

el __stico

p___ssaros

M__todo
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Dificuldade - Tipo 14
Palavras com "S", som de “S”
Palavras com "SS", som de “S”
Palavras com "S”, som de “Z”
ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral

• Ler os poemas “A conversão dos índios”, “Os males do Brasil são” e “As
aparências enganam”, sublinhando as palavras que apresentam as
dificuldades estudadas.
• Dois alunos farão a leitura alternada dos dois poemas.
• A classe discutirá o conteúdo dos poemas.
“A conversão dos índios”

O missionário Tartugo
queria evangelizar
índio Feliz Cataprego,
que não tinha o desejo
de se tornar bom cristão.
Essa empresa era difícil,
Cataprego preferia Tupã
ao nosso bom Jesus Cristo.
Tartugo já estava certo,
que pregava no deserto.
Mas um dia descobriu
Frei Tartugo, evangelista,
que Cataprego podia
trocar seu forte Tupã
pelo filho de Maria.
Era só não mencionar
a tal da monogamia...
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“Os males do Brasil são”
Mestre Jonjoca da Cruz
começou a pesquisar
os problemas do Brasil.
Estudou, pensou, refletiu
e depois de analisar
esta falta de progresso
no terreno do social
do nosso rico Brasil
fez umas frases famosas:

“Os problemas do país,
a pobreza das pessoas,
têm umas causas antigas
e outras, bem atuais,
e, sem muita discussão,
chega-se, sem mais demora,
que uma das principais
é a falta de Educação”.

Embora pressão se faça
em cima de nossos políticos,
esses, muito muito distantes,
só fingem que estão ouvindo.
Não se preocupam e noto
que estão dizendo, rindo,
muito baixinho, entre - dentes,
“Educação não dá voto”.

Que palavras dos poeminhas foram modificadas com a Reforma Ortográfica?
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“As aparências enganam”

Vaidosa como um pavão,
rebolando pela praça,
vinha enorme mulherão,
que parecia francesa.

Causava enorme impressão
aquela esbelta figura
na massa em que atravessava:
o trânsito até parava
e se espalhavam fiu-fius...

E cada vez mais depresssa,
andava a “boa” francesa
com medo de ser seguida
pelos galãs do pedaço,
que corriam apressados,
ao encalço da “bandida”.

Mas qual não foi a surpresa,
quando se deu um encontrão
entre a francesa e um passante
que rolaram pelo chão.

Na calçada esparramada,
voou-lhe da cabeça a peruca
e logo se viu de vez
que francesa ela não era,
mas um taludo francês.
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B) Expressão escrita
Faça no caderno:
Reproduza com suas palavras um dos poemas estudados.
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda :
SIM
NÃO
1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início de frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas
na redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: As meninas foram à escola.
A menina foi à escola.
Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
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ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA

a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou nos
poemas.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com o seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.

“A conversão dos índios”
missionário – desejo – deserto - empresa

1. O _____________________ Tartugo queria evangelizar o índio Feliz
Cataprego, mas, infelizmente, ele não tinha o _______________ de se tornar um
bom cristão.
2. Tartugo pregava no ________________ , pois era uma ______________ difícil,
fazer o índio Cataprego preferir Jesus a Tupã.

“Os males do Brasil são”
pesquisar – Brasil – pensou – analisar – progresso - social
frases – famosas – pessoas – causas – discussão pressão

1. Mestre Jonjoca da Cruz começou a ____________ os problemas do __________.
2. estudou, refletiu, ___________ . E depois de ________________ a falta de
____________ do nosso país no terreno ______________ .
3. Com base na sua análise, escreveu umas ___________

_____________: A

pobreza das _____________ tem causas antigas e outras bem atuais e, sem muita
_____________ , chega-se sem demora que uma das principais é a falta de
Educação.
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4. Embora se faça ____________ , em cima dos políticos, eles dizem rindo e
baixinho “Educação não dá voto”.

“As aparências enganam”

francesa – vaidosa – impressão – atravessava – massa
depressa – apressados – surpresa – passante

1. Um mulherão, parecendo uma __________________ , vinha rebolando pela
praça, ___________ como um pavão.

2. Aquela esbelta figura causava enorme __________________ , quando
_________________ no meio da ___________ .

3.

Andava muito _______________ , fugindo dos galãs que corriam

_______________ .

4. Mas qual não foi a _________________ , quando um ___________________ deu
um encontrão na francesa e todos viram que a linda mulher não passava de um
taludo francês.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
palavras com "S", som de "S"
palavras com "SS", som de "S"
palavras com "S", som de "Z"
1.

11.

21.

2.
3.

12.
13.

22.
23.

4.
5.

14.
15.

24.
25.

6.

16.

26.

7.
8.

17.
18.

27.
28.

9.
10.

19.
20.

29.
30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabéticapela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo foram modificadas com a Reforma
Ortográfica?
palavras

sinônimos

palavras

1.

16.

2.
3.

17.
18.

4.

19.

5.
6.

20.
21.

7.
8.

22.
23.

9.
10.

24.
25.

11.

26.

12.
13.

27.
28.

14.
15.

29.
30.

sinônimos

Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida.

___eguida

___ ítio

atra___o

pe ___ ___oas

fra___es

avi___a

___urpresa

de___enho

pen__ ou

atrave __ __ a va

cau___as

de___erto

pre__ __ão

mi___ ___ionário

discu___ ___ão

pesqui___ar

pa __ __ ante

progre __ __ o

impre___ ___ão

apre __ __ ados

france___a

de___ejo

empre___a

ma __ __ a

Vaido __ a

__ ocial

Bra __ il

famo __ as

anali __ ar

depre __ __ a
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Dificuldade -Tipo 15
Palavras com "SC"
ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler o poema “As novelas da TV”, sublinhando as palavras que apresentam a
dificuldade estudada.
• Um aluno fará a leitura dos poema.
• A classe discutirá o conteúdo do poema.

“As novelas da TV”
Você assiste à novela ?
É claro que você assiste.
Mas você já reparou
o que acontece nela ?
É aquela miscelânea.
O amor floresce “adoidado”
entre o rico e a empregada
e, sempre, chega o momento,
impacientemente esperado
da festa de casamento.

Casa de pobre, menina,
tem tudo o que se imagina,
ás vezes, até tem piscina
e de acréscimo esse pobre,
na maior parte das vezes,
tem descendência nobre.
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E as velhas da novela
só fazem rejuvenescer.
Levantam umas corocas
e, de-repente, a Marocas
se pinta e se maquia,
coloca roupa indecente
e fica uma adolescente
Ascensão de negro, então,
é a coisa mais normal,
deita-se como ladrão
e amanhece patrão.

E até quem já morreu,
uns capítulos depois,
consegue ressuscitar
pela consciência do médico
carinhoso, ortopédico,
que arruma novo esqueleto,
para esse Lázaro andar.
Há outras seiscentas coisas
das quais eu não vou falar,
mas que me matam de rir.
Essas coisas, meu amigo,
deixo para você descobrir.
Que palavras do poeminha foram modificadas com a Reforma Ortográfica?
B) Expressão escrita
Faça no caderno:
Reproduza com suas palavras o poema “As novelas da TV”. Tome partido a
favor ou contra as idéias do poema. Fundamente sua opinião.
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
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PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto - avaliação da redação
Você vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda:
SIM
1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início de frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas
na redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: O pessoal foi ao cinema.
As pessoas foram ao cinema.

NÃO

Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou nos
poemas.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.
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“As novelas da TV”
miscelânea – floresce – piscina – acréscimo – descendência – rejuvenescer
ascensão – adolescente – ressuscitar – consciência – seiscentos

1. Você já reparou o que acontece nas novelas? É aquela ___________________ .

2. Nas novelas o amor ______________ “adoidado” entre o rico e a empregada.

3. Nas novelas da TV; a casa de pobre tem de tudo. Tem ________________ e de
__________________ esse pobre tem até ____________________ nobre.

4. A velha de novela só faz ____________________ e quando se maquia e põe
roupa indecente fica uma ____________________ .

5. Os negros tão discriminados, em nossa sociedade, conseguem rápida
_______________ social.

6. O médico de novela faz seu paciente ___________________ porque é um
profissional com muita __________________ .

7. O autor diz que há outras ___________________ coisas das quais não quer
falar e deixa para você descobrir.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
1.
2.

11.
12.

21.
22.

3.

13.

23.

4.
5.

14.
15.

24.
25.

6.
7.

16.
17.

26.
27.

8.
9.

18.
19.

28.
29.

10.

20.

30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial , procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo foram modificadas com a Reforma
Ortográfica?
palavras

sinônimos

Palavras

1.
2.

16.
17.

3.
4.

18.
19.

5.

20.

6.
7.

21.
22.

8.
9.

23.
24.

10.
11.

25.
26.

12.

27.

13.
14.

28.
29.

15.

30.

sinônimos

Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida :

acré___cimo

arbore__cer

a___cender

a___censão

flore___ce

na___cer

na___cença

o___cilar

a___censorista

con___ciência

cre___cer

di___cernir

di___ciplina

enrube___cer

fa___cículo

pi___cina

acre___centar

rejuvene___cer

remini___cência

rena___cença

ressu___citar

mi___celânea

sei___centas

ví___ceras

cre___cimento

adole___cente

convale___cer

de___cendência

di __cernir

de___cer
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Dificuldade - Tipo 16
palavras com "Z"

ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler o poema “O vício do jogo”, sublinhando as palavras que apresentam a
dificuldade estudada.
• Um aluno fará a leitura do poema.
• A classe discutirá o conteúdo do poema.
“O vício do jogo”
Num certo reino do mundo,
chamado de Zilbraniz,
vivia um povo feliz
que só mostrava destreza,
na hora de exercitar
a proverbial esperteza,
que pensava possuir.
Gostava muito de dança,
de rir e pouco sofrer,
mas não perdia a esperança
de um dia, nessa folgança,
chegar a enriquecer.
Seu espírito pacífico,
por todos muito gabado,
era mais do que aprazível,
mas tinha uma fraqueza
o velho vício do jogo,
bancado com singeleza
pelo rei desse Estadão,
que pouco se preocupava
com a desmoralização
daquela raça beleza.
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Em apostas de todo tipo,
desde bichos até de números,
perdiam com ligeireza
quase todo o seu salário,
e os otários, nas joganças,
não perdoavam, com certeza,
nem o leite das crianças,
que morriam na magreza.
E quando a “grana” acabava,
era aquela algazarra.
Alegava o perdulário,
que ganhava muito pouco,
que o patrão o explorava
e corria ao sindicato.
Esse no tempo mais breve
profetizava no ato:
- Faremos mais uma greve.
O aumento logo vinha
para suavizar o aperto,
e as apostas aumentavam.
O rei com muita avareza,
um pouco dessa riqueza,
doava para a assistência
de quem, porque não comia,
muito e muito jogava,
desde cedo, desde jovem,
adoecia e morria
na fila da previdência.
Que palavras do poeminha foram modificadas com a Reforma Ortorgráfica?
B) Expressão escrita
Faça em seu caderno:
Reproduza com suas palavras o poema “O vício do jogo”, e de sua opinião
sobre as idéias expostas nesse poema.
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
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* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda:
SIM
1. Sua redação tem começo, meio e fim?
2. Você fez parágrafo para começar a redação?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia?
4. Você usou letra maiúscula no início de frases e em
nomes próprios?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação?
6. Você usou travessão nos diálogos?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas
na redação?
8. Você observou a ortografia das palavras?
9. Sua letra está legível?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: A turma gostou do espetáculo.
As turmas gostaram do espetáculo.

NÃO

Conforme as respostas que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler?
ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou no poema.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.
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“O vício do jogo”
destreza – esperteza – aprazível – fraqueza – singeleza desmoralização – beleza – ligeireza – certeza - magreza
profetizava – suavizar – avareza – riqueza

1. No país de Zilbraniz, vivia um povo feliz que só mostrava _______________
na hora de exercitar sua ______________ .
2. O povo de Zilbraniz tinha um espírito pacífico, por todos muito gabado, era
mais do que _________________ .
3. A ______________ do povo de Zilbraniz era o vício do jogo bancado com
_______________ pelo rei do Estadão.
4. O rei desse Estadão não se preocupava com a ______________________
daquela raça ______________ .
5. Quase todo o salário do povo de Zilbraniz
_________________ nos jogos de números e de bichos.

era

perdido com

6. Nessa jogatina os otários não perdoavam com ______________ nem o leite
das crianças que morriam na _________________ .
7. Quando perdiam tudo o que tinham
_______________: faremos mais uma greve.

corriam

ao sindicato que

8. O aumento logo vinha para _______________ o aperto.
9. O rei com muita ______________ destinava um pouco da ________________
obtida com o jogo á assistência de quem, porque não comia, morria na fila da
previdência.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
palavras com “Z”
1.

11.

21.

2.
3.

12.
13.

22.
23.

4.

14.

24.

5.
6.

15.
16.

25.
26.

7.
8.

17.
18.

27.
28.

9.

19.

29.

10.

20.

30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial,, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo foram modificadas com a Reforma
Ortográfica?
palavras

sinônimos

Palavras

1.

16.

2.
3.

17.
18.

4.
5.

19.
20.

6.

21.

7.
8.

22.
23.

9.
10.

24.
25.

11.

26.

12.
13.

27.
28.

14.
15.

29.
30.

sinônimos

Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas.
104

ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida:

bele __ a

certe __ a

apra___ível

bu___ina

ameni___ar

avare___a

rique __ a

catequi___ar

corpan___il

desmorali___ação

delicade__a

rego___ijo

finali___ar

destre___a

a___ulejo

hori___ontal

a___eite

copá___io

fraque___a

ligeire___a

profeti___ava

esperte___a

escravi___ar

reve___amento

singele___a

suavi___ar

uniformi___ar

lambu___ar

legali___ar

magre___a
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Dificuldade - Tipo 17
Palavras com "CH"
ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler o poema “O filósofo Repepé”, sublinhando as palavras que
apresentam a dificuldade estudada.
• Um aluno fará a leitura do poema.
• A classe discutirá o conteúdo do poema.
“O filósofo Repepé”
O porquinho Repepé
chafurdava no chiqueiro,
pensando no seu destino:
“O que será que seria,
quando estivesse no ponto ?”.
Seria gorda feijoada,
numa festinha chique,
quase todo recortado ?
Só de pensar no assunto
isso lhe dava chilique.
Melhor seria um feitiço
para virar logo chouriço,
ficava bem compactado.
Quem sabe porco recheado ?
Seria defunto inteiro,
encharcado de azeite,
mas, de repente, que horror,
abria-se o faqueiro,
e o pobre do porco assado
seria despedaçado.
Isso eu não queria, não!
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E eu servido em pedaços,
ouvindo o cochichado,
daqueles mortos de fome:
- Será que essa carne é boa ?
- Será que não tem gostinho
um tanto quanto esquisito ?
- experimenta um pouquinho,
pra ver se não é porco à toa.
Oh ! que grande humilhação !
E se me fizessem salsicha,
bonitinha, redondinha,
e me esquentassem no tacho
pra acabar cachorro-quente
na boca de algum demente ?
Ah ! eu no “bucho” dessa gente
causava-lhe indigestão !
Dessa eu gostei meu irmão !

E o Repepé concluía
na sua divagação:
“Mas que destinos mais tortos
temos nós, bichos cativos,
só nos apreciam os vivos,
quando estamos todos mortos !
Que palavras do poeminha foram modificadas com a Reforma Ortográfica?
B) Expressão escrita
Faça no seu caderno:
Reproduza com suas palavras o poema “O filósofo Repepé”
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
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* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que você escreveu e responda:
SIM

NÃO

1. Sua redação tem começo, meio e fim?
2. Você fez parágrafo para começar a redação?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia?
4. Você usou letra maiúscula no início de frases e em
nomes próprios?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação?
6. Você usou travessão nos diálogos?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas
na redação?
8. Você observou a ortografia das palavras?
9. Sua letra está legível?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: Ficaram todos magoados.
Ficou todo mundo magoado.
Conforme as respostas que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu professor irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler?
ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou no poema.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com o seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.
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“O filósofo Repepé”

chafurdava – chiqueiro – chique – chilique – chouriço – recheado
encharcado – cochilar – salsicha – tacho – cachorro – bucho – bichos

1. O porquinho Repepé ____________________ no ______________ pensando no
seu destino.
2. Primeiro Repepé se imaginou uma gorda feijoada numa festinha
_____________. Só de pensar nisso o porquinho quase tinha um ____________ .
3. Depois Repepé se imaginou um ____________________ .
4. Em seguida, Repepé se viu um porco _____________ . Repepé estaria
______________ de azeite.
5. Se Repepé fosse servido em pedaços, ele ouviria o __________________
daqueles mortos de fome.
6. Repepé pensou também que poderia ser uma ________________ bonitinha e
redondinha depois de o esquentarem num __________ e que iria parar no
__________ de algum demente em forma de um ___________________ quente.
7. Finalmente, Repepé chegou a conclusão de que os ____________ cativos só
eram apreciados depois de mortos.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) ditará outras até a de número 30.
palavras com "CH"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
palavras

Sinônimos

Palavras

1.

16.

2.
3.

17.
18.

4.
5.

19.
20.

6.
7.

21.
22.

8.

23.

9.
10.

24.
25.

11.
12.

26.
27.

13.

28.

14.
15.

29.
30.

sinônimos

Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida:

acol___ ___oado

cartu___ ___o

___ ___alé

___ ___aminé

salsi __ __ a

___ ___arco

___ ___ique

___ ___ilique

___ ___imarrão

___ ___impanzé

___ ___iqueiro

___ ___oupana

___ ___ouriço

___ ___u___ ___u

___ ___ulé

___ ___umaço

co___ ___i___ ___ar

en___ ___arcado

fle___ ___a

guin___ ___o

mur___ ___ar

pon___ ___e

re___ ___eado

relin___ ___ar

relin__ __ ar

ta __ __o

bu___ ___o

___ ___ance

__ __ afurdava

in___ ___aço
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Dificuldade - Tipo 18
Prefixos com "IM" e "IN"
ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler os poemas “A decadente rubiácea” e “Nossos tempos”, sublinhando as
palavras que apresentam as dificuldades estudadas.
• Dois alunos farão a leitura alternada dos dois poemas.
• A classe discutirá o conteúdo dos poemas.

“A decadente rubiácea”
O café, que hoje se toma
em casa ou lanchonete,
vive cheio de impurezas.
É palha de milho, é cevada
e outras “cositas más”,
que se tornam invisíveis
na mistura em que se faz
e que o torna imperfeito
de indeterminado gosto
que até nos causa desgosto.
Mas é de causar inveja
o cafezinho tomado
há muitos anos atrás.
Acontecia o inverso,
pois a bebida era pura
o comerciante era sério,
o que o impossibilitava
de colocar sem mistério
o seu produto na praça.
A incompreensão das pessoas
que fabricam o produto
nos dias , que hoje correm,
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faz com que cada vez mais gente
abandone esta bebida,
que sempre foi preferida
de pobres, ricos e médios
que, procurando o prazer,
ao sorver o negro líquido
fazem caretas terríveis
de quem bebe mau remédio.

“Nossos tempos”
O juiz estava impaciente,
queria ser imparcial
nas barras do tribunal.
Julgava-se um criminoso,
que se mostrara impiedoso
para com a pobre vítima.
O homem fora imprevisto
e desfechara dez tiros
na cara do cidadão,
que não quisera entregar
uma coitada carteira
que não continha tostão.
O julgamento foi longo,
infeliz, insuportável
pelo calor que fazia
nessa corte insuperável.
O advogado inquieto,
incapaz e inexato,
disse que o réu, coitadinho,
precisava de carinho.
O promotor falou depois,
com grande convicção,
que o réu era um imprestável
e seria inadmissível
a sua absolvição.
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Mas a justiça implacável
concluiu o julgamento
nesta sentença impagável:
“Que não se faça escarcéu,
a vítima já morreu,
quem sabe se lá do céu
o réu já não foi perdoado ?
Que se deixe o homem livre,
o caso está encerrado.
B) Expressão escrita
Faça no seu caderno:
Reproduza com suas palavras o poema “A decadente rubiácea” e faça uma
redação na qual você discutira o sentido do poema “Nossos tempos”
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho!
Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que escreveu e responda:
SIM
1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início de frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas
na redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
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NÃO

exemplo: Foram todos passear.
Todo mundo foi embora.
Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?

ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou nos
poemas.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.

“A decadente rubiácea”
impurezas – invisíveis – imperfeito – indeterminado
inveja – invejoso – impossibilitava - incompreensão

1. O café, que tomamos atualmente, vive cheio de ____________________ .

2. Essas impurezas se tornam _____________ na mistura que se faz o que torna o
café __________________ e de gosto __________________________ .

3. É de causar ______________ o cafezinho tomado há muitos anos atrás.
Acontecia

o

________________

pois

a

bebida

era

pura

o

que

_________________________ o comerciante de colocar sem mistério o seu
produto na praça.
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4. A _____________________ daqueles que hoje produzem café faz com que cada
vez menos pessoas o bebam.

“Nossos tempos”

impaciente – imparcial – impiedoso – imprevisto – infeliz
insuportável – insuperável – inquieto – incapaz – inexato
imprestável – inadmissível – implacável - impagável

1. O juiz estava _______________ e queria ser ____________________ nas barras
do tribunal.

2. O criminoso se mostrara ________________ para com a pobre vítima. Fora
também ________________, pois desfechara dez tiros na cara do cidadão.

3. O julgamento foi longo ______________ _____________________ nessa corte
________________________ .

4. O advogado _________________ , __________________ e ______________disse
que o réu precisava de carinho.

5. O promotor disse que o réu era um __________________ e seria
_______________ a sua absolvição.

6.

Mas a justiça _______________ concluiu o julgamento com uma sentença

______________.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) irá ditar outras até a de número 30.
palavras com prefixos "IM" e "IN"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo foram modificadas com a Reforma
Ortográfica?
Palavras

sinônimos

palavras

1.

16.

2.
3.

17.
18.

4.
5.

19
20.

6.

21.

7.
8.

22.
23.

9.
10.

24.
25.

11.
12.

26.
27.

13.

28.

14.
15.

29
30.

Sinônimos

Proposta: Agora é a sua vez .
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas.
117

ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida

___ ___paciente

___ ___parcial

___ ___perfeito

___ ___possível

___ ___placável

___ ___preVisto

___ ___perador

___ ___pagável

___ ___piedoso

___ ___purezas

___ ___potente

___ ___par

___ ___prestável

___ ___possibilitava

___ ___veja

___ ___satisfeito

___ ___compreensão

___ ___exato

___ ___feliz

___ ___formal

___ ___ca-paz

___ ___determinado

___ ___visíveis

___ ___suportável

___ ___admissível

___ ___flexível

___ ___quieto

___ ___grato

___ ___verso

___ ___ superável
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Dificuldade - Tipo 19
Palavras com "U"
ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler o poema “A bondade dos outros”, sublinhando as palavras que
apresentam a dificuldade estudada.
• Um aluno fará a leitura do poema.
• A classe discutirá o conteúdo do poema.
“A bondade dos outros”
Seu Jabuti Cascadura,
que passara na tabuada,
corria como um tufão
pra receber cumprimento
e experimentar a culinária
da Cutia Terebia.

Correra uma pouca légua,
em mais ou menos um dia,
e chegava muito suado
pra receber um “boa-tarde”
daquela boa Cutia,
que preparara na véspera
licor de jabuticaba,
pra embebedar Jabuti,
e dele fazer um prato
com tempero de juá.

E Jabuti Cascadura
entupiu-se de licor,
mas não perdeu sua linha
e muito menos a cor.
Cutia esperava aflita,
com pirulito na boca,
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o Jabuti desabar
pra colocá-lo na tábua
a fim de o temperar.

Mas Cutia distraída
engasgou-se com o palito
do finado pirulito
e caiu de supetão,
mortinha naquele chão,
sob os olhos já vidrados
do Jabuti Cascadura.

Jabuti abriu berreiro
e muito sacolejou
Cutia pra todo lado.
Jabuti, já acalmado,
lembrou-se do apetite
e raciocinou consigo:
- Tantas virtudes da amiga,
que me queria tão bem,
não podem ser desprezadas.
Se comer sua carninha,
incorporo da madrinha
sua bondade sem nome
e depois este licor
me deixou com uma fome !
Que palavras do poeminho foram modificadas com a Reforma Ortográfica?B)
Expressão escrita
Faça em seu caderno:
Reproduza com suas palavras o poema
“A bondade dos outros”
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
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* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que escreveu e responda:
SIM

NÃO

1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início de frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas
na redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: O rebanho parou na estrada.
Os rebanhos pararam na estrada.

Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou no poema.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.
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“A bondade dos outros”
jabuti – tabuada – cumprimento – culinária – cutia - légua
suado – jabuticaba – juá – entupiu – pirulito – tábua – supetão - abriu

1. Seu ______________ Cascadura que passara na _______________ corria como
um

tufão

para

receber

______________________

e

experimentar

a

________________ da ____________ Terebia.

2. O Jabuti Cascadura correra uma pouca ____________ e chegava muito
_________ para receber “boa-tarde” daquela boa Cutia e beber um licor de
_______________ .

3. O jabuti Cascadura ______________ -se de licor.

4. A Cutia esperava aflita de ___________________ na boca, o Jabuti desabar
para fazer dele um prato com tempero de ___________ colocando-o numa
____________.

5. Mas a Cutia distraída engasgou-se com o palito e caiu de __________________

6. Vendo a Cutia no chão, Jabuti __________ berreiro e muito sacolejou Cutia
pra todo lado. No fim foi o Jabuti que comeu a Cutia.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) irá ditar outras até a de número 30.
palavras com "U"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo foram modificadas com a Reforma
Ortográfica?
Palavras

sinônimos

palavras

1.

16.

2.
3.

17.
18.

4.

19.

5.
6.

20.
21.

7.
8.

22.
23.

9.
10.

24.
25.

11.

26.

12.
13.

27.
28.

14.
15.

29.
30.

sinônimos

Proposta: Agora é a sua vez
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida.

c__linária

b___eiro

Am___leto

b___liçoso

cam___ndongo

c___mprimento

c___tia

c___tucão

Ent___piu

f___tebol

jab___ti

jab___ticaba

j___á

j___azeiro

lég___a

l___garejo

m___çurana

m___tuca

pir___lito

reb___liço

rég___a

b__ ir

s___petão

táb___a

tab___ada

tab___leiro

tat___rana

p__nido

s__ ado

abri __
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Dificuldade - Tipo 20
Consoantes mudas
ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler o poema “Uma história de loucos”, sublinhando as palavras que
apresentam a dificuldade estudada.
• Um aluno fará a leitura do poema.
• A classe discutirá o conteúdo do poema.

“Uma história de loucos”

O Tota ficou estranho
e só tinha obsessão
quase, quase, todo dia.
Achava que estava doente,
com forte pneumonia,
que pegara na obturação,
de um dente que lhe doía.

Sonhava com pneumático
e achava magnífico
comer salada de cactos
e vivia a fazer pacto
com o oftalmologista,
que tinha os olhos de vidro,
e desejava que o Tota
lhe doasse uma vista
pra correr naquela pista,
sem trombar com o helicóptero.
O Tota até concordava,
mas exigia na troca
o nupcial leito do dito,
mas isso não aceitou
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o tal oftalmologista,
pois disse que em sua cama
só cabia sua dama.

Um dia já “tereré”(maluco)
levaram-no ao psiquiatra.
Seu Froidelino Maltrata,
com o certo objetivo
de descobrirem seu mal.

Seu Froidelino Maltrata
não o achou anormal
e receitou exercícios:
ginástica abdominal.
Deu-lhe um expectorante,
juntamente com purgante,
e despachou o seu Tota
neste seu tom doutoral:
- Há males, que a gente cura,
fazendo com que o paciente,
solte a louca bactéria,
de preferência por cima,
e, se isso não der certo,
eu, em seguida, encaixo
um delicado laxante,
que é pra sair por baixo.
Que palavras do poeminha foram modificadas com a Reforma Ortográfica?
B) Expressão escrita
Faça no seu caderno:
Reproduza com suas palavras “Uma história de loucos”
Lembretes para uma boa redação:
* Pensar no título e observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e em nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
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* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que escreveu e responda:
SIM NÃO
1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início de frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas
na redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: Todos saíram junto.
O pessoal saiu junto.
Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou no poema.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.
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“Uma história de loucos”

obsessão – pneumonia – obturação – pneumático – magnífico
cactos – pacto – oftalmologista – helicóptero – nupcial
psiquiatra – objetivo – abdominal – expectorante - bactéria

1. O Tota ficou estranho e só tinha ____________________ .
2. O Tota achava que estava com __________________ que pegara após
________________ de um dente.
3. O Tota sonhava com ___________________ e achava ___________________
comer salada de _______________ .
4. O Tota vivia de fazer ______________ com o _______________________ .
5. O oftalmologista queria que o Tota lhe doasse um dos olhos, porque
pretendia correr numa pista sem trombar com o _____________________ .
6. O Tota concordava em doar uma vista, mas exigia em troca o leito
____________ do oftalmologista.
7. Quando o Tota ficou completamente louco, levaram-no ao _________________
com o ______________ de descobrirem o seu mal.
8. O Dr. Froidelino Maltrata receitou exercícios: ginástica _________________ e
um _____________________ .
9. Dr. Froidelino Maltrata completou a consulta do Tota dizendo preferir que a
louca ______________ saísse por cima mas se não conseguisse poderia sair por
baixo mesmo.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) irá ditar outras até a de número 30.
consoantes mudas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Palavras

sinônimos

palavras

1.

16.

2.
3.

17.
18.

4.
5.

19.
20.

6.
7.

21.
22.

8.

23.

9.
10.

24.
25.

11.
12.

26.
27.

13.

28.

14.
15.

29.
30.

sinônimos

Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida.
a___dicar

a___dominal

a___strato

a___mirável

ari___mética

ba___téria

ca___tos

cara___terísticas

Cri___ta

exce___cional

expe___torante

fi___ção

helicó___tero

fri___ção

a___solutamente

ma___netismo

nu___cial

ma___nífico

o___jetivo

o___turação

o___sessão

o___talmologista

pa___to

___neumático

___neumonia

___sicologia

su___marino

su___terrâneo

___sicólogo

__ siquiatra
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Dificuldade - Tipo 21
Palavras com “E” que as vezes se
pronuncia ou se escreve erradamente com
“I”

ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler os poemas “Um cidadão útil” e “A memória do povo” sublinhando as
palavras que apresentam a dificuldade estudada.
• Dois alunos farão a leitura alternadamente dos poemas.
• A classe discutirá o conteúdo dos poemas.
“Um cidadão útil”
Era tão antigo e velho
que o chamavam brincando
de antediluviano até,
mas não arredava pé
da câmara de deputados,
do país de Zilbraniz.
Fazia anteprojetos,
que sequer eram apreciados
pelos seus pares danados,
senão por aqueles que aumentavam
seus salários a todo momento,
nuns bons quinhentos por cento,
a estes anteprojetos
davam com muito gosto
o certo deferimento.
Este deputado aéreo,
um dia, recebeu um broche
de pedras preciosas e ouro,
homenagem até que séria
por não fazer outra coisa
senão ouvir futebol
nas sessões legislativas,
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ou perseguir um besouro,
que insistia em pousar
no seu fedorento couro.

Uma vez lhe perguntaram
porque não se aposentava ?
Descascando mexerica,
respondeu o “bom-de-bico”
que nisso já não pensava,
pois muito se divertia
com as cenas a que assistia
no plenário desse circo
e tanto e tanto quer ria
seus olhos umedeciam.
E acrescentava no ato:
- Ademais, no fim do mês,
tem pagamento outra vez,
com novo aumento talvez.
“A memória do povo”
No reino de Zilbraniz,
houve, num tempo infeliz.
um político sem brio,
que até dava arrepio,
pela amizade vivida
com um rei bem pouco pio,
malvado e perseguidor
de todo opositor.
Com seu colaborador,
esse fiel Amaruche,
o rei mascando chicletes,
usando sua tesoura,
ou mesmo com a gilete,
arrancavam a bexiga
de todo contestador,
que ficava sem barriga.
Um dia o povo já farto
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desistiu de tolerar
esse transe doloroso
e quebrou o seu cadeado,
hasteando pelas cidades
a bandeira da revolta.
O rei pediu demissão,
mas o povo, sempre enganado,
colocou no seu lugar
um pasmo e bom bobalhão,
que trouxe para o pajear
antigos amigos do rei,
entre os quais o Amaruche,
que se transmudara em frei,
sem batina de cor bege,
e que agora dizia
que se preciso fosse
em doce se mudaria
para ganhar eleição,
pois era a democracia
que vigorava então.

E vieram as eleições...
Amaruche só perdia,
apesar dos muitos votos,
que ainda conseguia.
Mas ele não desistia,
pois botara na ”cachola”
que se não chegasse ao topo
bastava-lhe uma aldeola.
Mas coitado do Amaruche !
O povo não se esquecia
de sua falsa “marola”(mentiras)
e outra eleição perdia.
Que palavras do poeminho foram modificadas com a Reforma Ortográfica?
B) Expressão escrita
Faça no seu caderno:
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Reproduza com suas palavras um dos p
oemas em estudo, fazendo ao final um pequeno comentário sobre os políticos
de Zilbraniz.
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e em nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que escreveu e responda:
SIM NÃO
1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia .
4. Você usou letra maiúscula no início de frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e o ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas na
redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: Todo mundo chegou tarde.
Todos chegaram tarde.
Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
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ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou nos
poemas.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.
“Um cidadão útil”

antediluviano – anteprojeto – sequer – senão
deferimento – aéreo – broche – futebol – besouro – mexerica

1. O deputado da Câmara do país de Zilbraniz era tão velho que o chamavam
de __________________________ .

2. Esse deputado fazia ______________________ que ______________ eram
apreciados pelos seus pares __________ por aqueles que aumentavam os seus
salários num momento, nuns bons quinhentos por cento.

3. Aos projetos que aumentavam os salários dos deputados nuns bons
quinhentos por cento eles davam o certo ___________________ .

4. Esse deputado ___________ um dia recebeu um _______________ por não
fazer

outra

coisa

senão

ouvir

__________________

e

perseguir

um

_______________ .

5. Uma vez lhe perguntaram porque não se aposentava ao que respondeu o
deputado descascando __________________ que nisso já não pensava.
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“Memória do povo”

arrepio – perseguidor – tesoura – bexiga
desistiu – transe – cadeado – hasteando - demissão
pajear – preciso – doce – desistia - aldeola

1. No país de Zilbraniz, houve uma vez um político sem brio e infeliz que até
dava _____________ pela amizade que tinha com um rei malvado e
_________________ de todo opositor.

2. Esse rei e Amaruche usando sua ________________ ou mesmo com a gilete
arrancavam a ___________________ de todo contestador.

3. Um dia o povo já farto ________________ de tolerar esse ___________
doloroso e quebrou o seu ____________, ou seja, libertou-se, ________________
pelas cidades a bandeira da revolta.

4. O rei pediu _________________ diante da revolta do povo.

5. O novo governante era um pasmo
bobalhão que trouxe para o
________________ antigos amigos do rei entre os quais o Amaruche.

6. Amaruche dizia que para se eleger chegaria até a se transformar se preciso
fosse, num __________ .

7. Amaruche perdia todas as eleições, mas não _______________________ .

8. Amaruche botara na cachola que se não conseguisse um cargo importante,
bastava-lhe uma _____________________ .
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) irá ditar outras até a de número 30.
palavras com "E"
1.
2.

11.
12.

21.
22.

3.

13.

23.

4.
5.

14.
15.

24.
25.

6.
7.

16.
17.

26.
27.

8.

18.

28.

9.
10.

19.
20.

29.
30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Palavras

sinônimos

palavras

1.

16.

2.
3.

17.
18.

4.

19.

5.
6.

20.
21.

7.
8.

22.
23.

9.
10.

24.
25.

11.

26.

12.
13.

27.
28.

14.
15.

29.
30.

sinônimos

Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA
E PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS.
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida.
aér___o

ald___ola

ant___dilúviano

ant___projetos

d___ferimento

d___spencar

m___x___rica

quas___

s___quer

s___ringa

s___não

d___sistia

cad___ado

arr___pio

d___missão

d__scarado

broch___

um___decer

d__sistiu

pers__guidor

v__ stido

paj___ar

t___soura

tes___

b___xiga

trans___

hast___ado

b___souro

v___sícula

fut___bol
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Dificuldade - Tipo 22
Palavras com "QUE" e "QUI"

ATIVIDADE 1 - EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA
A) Expressão oral
• Ler o poema “Sobre os incendiários de matas”, sublinhando as palavras que
apresentam as dificuldades estudadas.
• Um aluno fará a leitura do poema.
• A classe discutirá o conteúdo do poema.

“Sobre os incendiários de matas”
O vaqueiro ficou triste,
via queimada na serra,
e lá se iam as matas,
pássaros, bichos e rios
que se perdiam pra sempre...
De cima de seu cavalo,
ouvindo o fogo queimar,
então se pôs a pensar:
“Mas que coisa indecente,
transformar floresta boa
naquele deserto quente.

“E não se pega essa gente,
que pratica tanto mal,
contra si e com certeza
contra toda a natureza ?
Garanto que o bandido,
usando de seu isqueiro,
tocou fogo no palheiro.
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Isso é coisa de moleque,
de bicho-homem danoso,
esse animal perigoso.
Destruir tantos quilômetros
de vida que nos sustenta !”
“Ah ! eu queria agarrar
esse tal pra castigar.
Não lhe batia ou prendia,
eu o faria lavrar,
pra viver e se alimentar
dessa terra ressequida,
que nada produziria
com as mãos ou com a máquina”.
“Então ele aprenderia
fraquinho, seguindo estrada
que a querida natureza
com toda a sua riqueza
deve de ser respeitada.

Que palavras do poeminho foram modificadas com a Reforma Ortográfica?
B) Expressão escrita
Faça no seu caderno:
Inspirado no poema “Sobre os incendiários de mata”, faça uma redação sobre
os males dos incêndios em florestas. Comente ao final de sua redação as idéias
do vaqueiro.
Lembretes para uma boa redação:
* Observar a concordância do verbo com o sujeito.
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* Pontuar as frases.
* Colocar maiúscula no início de frases e em nomes próprios.
* Usar travessão nos diálogos.
* Consultar o(a) professor(a) ou o dicionário quanto às dúvidas ortográficas.
PENSAR - ESCREVER - RELER
Bom trabalho !
Auto-avaliação da redação
Você vai corrigir sua redação.
Para isso, leia com atenção o que escreveu e responda:
SIM NÃO
1. Sua redação tem começo, meio e fim ?
2. Você fez parágrafo para começar a redação ?
3. Você fez parágrafo quando começou a desenvolver
uma nova idéia ?
4. Você usou letra maiúscula no início de frases e em
nomes próprios ?
5. Você empregou, corretamente, o ponto final, a vírgula,
o ponto de interrogação e ponto de exclamação ?
6. Você usou travessão nos diálogos ?
7. Você acentuou, corretamente, as palavras usadas na
redação ?
8. Você observou a ortografia das palavras ?
9. Sua letra está legível ?
10. Você observou a concordância do verbo com o sujeito?
exemplo: O rebanho pastava.
Os rebanhos pastavam.
Conforme as respostas, que você deu no questionário, volte a ler sua
redação. Tente corrigir o que não está certo.
Seu(a) professor(a) irá ajudá-lo nessa tarefa.
"Aprendemos a escrever bem, escrevendo e lendo bons livros."
Você costuma ler ?
ATIVIDADE 2 - MONTAGEM DA FICHA ORTOGRÁFICA
a) Coloque no quadro abaixo as palavras que você sublinhou no poema.
b) Utilizando-se das palavras do quadro, preencha as lacunas com
aquelas que, de acordo com seu significado, fazem sentido na frase.
c) Ler com atenção as frases.
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“Sobre os incendiários de matas”

vaqueiro – queimada – queimar – quente - isqueiro
moleque – quilômetros – queria – máquina – fraquinho - querida

1. O ___________________ ficou triste, pois via _______________ na serra.

2. De cima de seu cavalo o vaqueiro ouvia o fogo _____________ .

3. O vaqueiro achava indecente, transformar floresta boa naquele deserto
____________ .

4. Pensava o vaqueiro: garanto que o bandido usando de seu _______________
tocou fogo no palheiro. Isso é coisa de _______________ de bicho-homem
danoso, destruir tantos _______________________ de vida que nos sustenta.

5. Ah ! eu ___________ agarrar esse tal pra castigar.

6. O vaqueiro ainda pensava que essa terra ressequida nada mais produziria
com as mãos ou com a _____________________ .

7. Como a terra já não produzia, o incendiário ficaria ____________________ e
aprenderia que a _________________ natureza deve ser respeitada.
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ATIVIDADE 3 - FICHA ORTOGRÁFICA
Coloque no quadro abaixo as palavras que você utilizou para preencher
as lacunas. Seu(a) professor(a) irá ditar outras até a de número 30.
palavras com "QUE" e "QUI"
1.

11.

21.

2.
3.

12.
13.

22.
23.

4.
5.

14.
15.

24.
25.

6.
7.

16.
17.

26.
27.

8.

18.

28.

9.
10.

19.
20.

29.
30.

ATIVIDADE 4 - PESQUISA NO DICIONÁRIO
Coloque as palavras do quadro anterior em ordem alfabética pela letra
inicial, procurando no dicionário o significado das que não conhece.
Que palavras do quadro abaixo foram modificadas com a Reforma
Ortográfica?
Palavras

sinônimos

palavras

1.
2.

16.
17.

3.

18.

4.
5.

19.
20.

6.
7.

21.
22.

8.
9.

23.
24.

10.

25.

11.
12.

26.
27.

13.
14.

28.
29.

15.

30.

Sinônimos

Proposta: Agora é a sua vez.
Faça no seu caderno uma poesia com as palavras apreendidas.
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ATIVIDADE 5 - FIXAÇÃO DAS DIFICULDADES DA FICHA ORTOGRÁFICA E
PRONÚNCIA CORRETA DAS PALAVRAS
Complete as palavras abaixo, lendo-as em seguida.
___ ___ ___ria

___ ___ ___imada

___ ___ ___rida

va __ __ __ iro

___ ___ ___abo

___ ___ ___lo

a___ ___ ___lo

___ ___ ___imar

fra___ ___ ___-nho

___ ___ ___ntal

má___ ___ ___na

___ ___ ___nteto

es___ ___ ___sito

___ ___ ___nte

___ ___ ___ eto

___ ___ ___stão

___ ___ ___stionário

es___ ___ ___rda

___ ___ ___ijo

co___ ___ ___iro

is__ __ __iro

le___ ___ ___

___ ___ ___nto

___ ___ ___lômetros

___ ___ ___ixada

___ ___ ___s

___ ___ ___ser

mole___ ___ ___

li___ ___ ___dificador

lí___ ___ ___do
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