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FELICÍSSIMO
Nível de Ensino

Ensino Fundamental/
Anos Iniciais

Ano / Semestre

5º ano

Componente Curricular Língua Portuguesa

OBJETIVOS

Tema

Gramática

Duração da Aula

3 aulas (50 min cada)

Modalidade de Ensino

Ensino Presencial

GLOSSÁRIO

Ao ﬁnal da aula, o aluno será capaz de:
• D1 – F1 – PORT - Localizar informações explícitas
em um texto, iden ﬁcando o grau dos adje vos;
• D1.1 – F1 – TEC - Observar para levantar dados,
descobrir informações nos objetos, acontecimentos,
situações etc. e suas representações, usando sites
de busca;
• D2.2 – F1 – TEC - Seriar – organizar objetos de
acordo com suas diferenças, incluindo as relações
de transi vidade, usando planilha eletrônica
(KSpread);
• D3.2 – F1 – TEC - Aplicar relações já estabelecidas
anteriormente ou conhecimentos já construídos
a contextos e situações diferentes; aplicar fatos e
princípios a novas situações, para tomar decisões,
solucionar problemas, fazer prognós cos etc.,
usando o editor de textos (Kword) e Google Docs.

Adje vo: é toda palavra que se refere a
um substan vo indicando-lhe um atributo.
Flexionando-se em gênero, número e grau.
Google docs: é um pacote de aplica vos
do Google baseado no AJAX. Funciona
totalmente online diretamente no browser.
Superla vo: usa-se o grau superla vo para
intensiﬁcar uma determinada caracterís ca.

PRÉ REQUISITOS DOS ALUNOS
• Saber interpretar bem textos;
• saber iden ﬁcar os adje vos;
• saber enviar e-mail;
• ter noção de u lização de sites de busca;
• ter noção de u lização do editor de textos
(Kword) e planilha eletrônica (KSpread);
• ter noção de u lização do Google Docs.
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/ Acessado em:
5.01.2012

RECURSOS/MATERIAIS DE APOIO
- Laptop Educacional;
- acesso à Internet;
- pen drive;

- lousa;
- pincel;
- conta Gmail.
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QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS

Imagine que você está tremendo de frio. Alguém, ao telefone, lhe pergunta
se o tempo está frio em sua cidade. Como você formaria a frase, com
intensidade, para diz que está o dia está frio?

Como ﬁcaria a frase para dizer que está quente em sua cidade?

LEIS, PRINCÍPIOS, TEORIAS, TEOREMAS, AXIOMAS, FUNDAMENTOS, REGRAS...
O GRAU DOS ADJETIVOS
Para entendermos o grau dos adje vos precisamos, primeiramente, lembrar o que são os adje vos.
De acordo com MESQUITA & MARTOS “Adje vo é a palavra que atribui uma caracterís ca, qualidade
ou estado aos seres (2009, pág. 168). Assim como o substan vo, o adje vo pode ﬂexionar de três
maneiras diferentes:
a) Quanto ao gênero;
b) Quanto ao número e;
c) Quanto ao grau.
No entanto, vamos atentar para o grau dos adje vos. O adje vo pode apresentar variação de grau
ao indicar uma caracterís ca ou qualidade do substan vo. Existem duas maneiras de estabelecer o
grau dessas variações: o compara vo e o superla vo.
GRAU COMPARATIVO DO ADJETIVO
O grau do adje vo, neste caso, é indicado por uma comparação entre dois seres. O grau compara vo
pode se tornar evidente a variação de qualidade de três maneiras:
1ª – Compara vo de superioridade – o grau de qualidade é maior em um dos seres.
Ex.: Caio é mais extrover do que seu irmão.
Os gres são mais ferozes do que os leões.
O grau compara vo de superioridade é formado mediante o uso da palavra mais, ao lado adje vo,
seguida da expressão do que ou que.
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LEIS, PRINCÍPIOS, TEORIAS, TEOREMAS, AXIOMAS, FUNDAMENTOS, REGRAS...
2ª – Compara vo de Inferioridade – o grau de qualidade é menor em um dos seres.
Ex.: Caio é menos extrover do que seu irmão
Os leões são menos ferozes do que os gres.
O grau compara vo de inferioridade é formado pela palavra menos, ao lado do adje vo, seguida da
expressão do que ou que.
3ª – Compara vo de igualdade – o grau de qualidade tem a mesma intensidade nos dois seres.
Ex.: Caio é tão extrover do quanto seu irmão.
Os gres são tão ferozes quanto os leões.
O compara vo de igualdade é formado pela palavra tão ou tanto, ao lado do adje vo, seguida da
expressão quanto ou como.
GRAU SUPERLATIVO DO ADJETIVO
O grau superla vo do adje vo indica que a qualidade do ser está em seu ponto máximo. Ele pode
ser representado pelo superla vo absoluto e pelo rela vo.
1. Superla vo absoluto – o grau de qualidade não tem como referência nenhum outro ser. O grau
superla vo absoluto é formado se duas maneiras diferentes:
- Anali camente – O adje vo não sofre modiﬁcação em sua estrutura e vem precedido de outras
palavras: excessivamente, extremamente, muito, e etc.
Ex.: Estou muito feliz!
- Sinte camente – O adje vo sofre modiﬁcação em sua estrutura, à qual se acrescenta um suﬁxo.
Ex.: Estou felicíssimo!
2. Superla vo rela vo – o grau de qualidade tem como referência outro ser, ou seja, destaca-se a
qualidade de um ser em relação a um conjunto de seres. E como relaciona seres, diz-se que o grau
é rela vo.
Ex.: Níquel é o rato mais feliz da sua turma.
└ ser └ adje vo
└ conjunto de seres
O grau superla vo rela vo pode ser de superioridade ou inferioridade.
a) Grau superla vo rela vo de superioridade – o ser apresenta qualidade superior em relação ao
conjunto.
Ex.: O problema mais triste do mundo é não saber ler; é a mesma coisa que ser cego.” (Revista
Educação).
b) Grau superla vo rela vo de inferioridade - o ser apresenta qualidade inferior em relação ao
conjunto.
Ex.: Qual seria o problema menos triste do mundo?
Fonte: Mesquita, Roberto Melo. Gramática Pedagógica, 30 ed. Vol. único, São Paulo: Saraiva, 2009.
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PARA REFLETIR COM OS ALUNOS
Você sabia que a principal diferença formal entre substan vo e
adje vo é que este não admite ar go, mas admite grau? Dessa
forma, em “A bela noiva não conteve as lágrimas”, o ar go
deﬁnido que antecede o adje vo bela, refere-se ao termo
“noiva”, não ao termo “bela”. E ele está no feminino porque o
adje vo é dependente do substan vo, por isso concorda com
ele.
Fonte: http://estacaodapalavra.blogspot.com/2011/03/reﬂexoes-sobre-o-adjetivo.html.
Acessado em : 25.01.2012

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROFESSOR
1ª aula
Professor, a aula poderá ser iniciada relembrando com os alunos o que é o adje vo.
Logo após, poderá ser enfa zado que nesta aula irão se deter sobre o grau dos adje vos. Em seguida,
uma explanação sobre as ﬂexões dos adje vos poderá ser feita para que os alunos se familiarize com
o conteúdo.
Logo após, poderá ser solicitado aos alunos que, em grupo, abram o navegador de Internet do Laptop
Educacional (Mozilla Firefox), [Metasys> Favoritos>Navegador de Internet] e pesquisem em sites
de busca sobre o conteúdo Grau dos adje vos. É interessante explicar, e mostrar para os alunos, que
durante a busca na Internet temos a opção de busca avançada, onde se pode ﬁltrar o que queremos
pesquisar.
Com as informações em mãos, poderão confeccionar uma planilha com os conceitos e exemplos dos
graus compara vo e superla vo. Para isso, u lizarão a planilha eletrônica do Laptop Educacional
(KSpread) [Metasys> aplica vos>Ferramentas de Produ vidade>Suíte de Escritório> Planilha
Eletrônica]. Essa planilha deverá ser salva por cada membro do grupo em seu Laptop Educacional
(enviada por e-mail ou u lizando Pen Drive para salvá-la).
Professor, nesse momento seria interessante indagar os alunos sobre o que eles entenderam
sobre os graus dos adje vos. Feito isso, frases poderão ser escritas na lousa para ilustrar melhor a
explicação do conteúdo. Logo após, com as informações na planilha os alunos poderão responder
qual o grau dos adje vos de algumas frases escritas na lousa, fazendo com isso um “ ra dúvidas”.
Como por exemplo:
a) Rafael é tão elegante quanto o João.
b) Paulo é menos simpá co que o Felipe.
c) Carlos é mais bonito do que o Beto.
d) Rafael é elegan ssimo
e) Carlos é muito elegante.

FELICÍSSIMO

05

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROFESSOR
2ª aula
A aula poderá ser iniciada com uma retomada da aula anterior. É interessante explicar aos alunos que
irão aprender mais sobre o grau compara vo. Professor coloque exemplos na lousa dos três pos do
grau compara vo: de igualdade, superioridade e inferioridade, para que os alunos consigam notar a
diferença entre ambos. Como por exemplo:
Renato é tão simpá co quanto a Graça. (compara vo de igualdade)
Renato é menos simpá co do que a Graça. (compara vo de inferioridade)
Renato é mais simpá co do que a Graça. (compara vo de superioridade)
Logo após, poderá ser solicitado aos alunos que, em grupo, redijam um texto no qual contenha o uso
do grau compara vo em sua 3 formas: igualdade, superioridade e inferioridade. Esse texto poderá
ser redigido no editor de textos do Laptop Educacional (Kword) [Metasys>aplica vos>Ferrament
as de Produ vidade>suíte de escritório>Processador de textos]. Realizada a a vidade, cada grupo
apresentar a sua produção, elencando frases do grau compara vo u lizado no texto para os demais
colegas de sala.

3ª aula
Professor, a planilha confeccionada na 1ª aula poderá ser retomada para relembrar sobre o grau
dos adje vos. No entanto, nesta aula será enfa zado o grau superla vo. O conteúdo poderá ser
explicado mostrando aos alunos a divisão do Grau superla vo em: Superla vo rela vo, com dois
modos (superioridade e inferioridade); e o Superla vo absoluto, também, com dois modos (analí co
e sinté co).
Feito isso, poderá ser solicitado aos alunos que abram o navegador de Internet do Laptop Educacional
(Mozilla Firefox), [Metasys> Favoritos>Navegador de Internet], acessem seus e-mails e abram um
convite para o Google docs, enviado anteriormente pelo professor. É interessante explicar aos alunos
que com a u lização do Google docs, todos poderão, ao mesmo tempo, ter acesso e modiﬁcar o
documento.
Em seguida, poderão redigir um texto cole vo (Wiki), no qual contenha o grau compara vo e
superla vo.
Cada grupo terá sua vez de redigir sua parte, num tempo cronometrado pelo professor. Ao acabar
o tempo do 1º grupo, o próximo con nuará a redigir o texto iniciado pelo grupo anterior. Após a
par cipação de todos os grupos, as frases no grau compara vo e superla vo poderão ser destacadas
e classiﬁcadas, sanando assim as dúvidas que possam exis r.
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TAREFA DOS ALUNOS
1ª – Os alunos deverão abrir o navegador de Internet do Laptop Educacional
(Mozilla Firefox) e, em seguida, pesquisar em sites de busca sobre o conteúdo Grau
dos adje vos;
3ª – Os alunos deverão confeccionar uma planilha com os conceitos e exemplos dos graus compara vo
e superla vo e, em seguida, salvá-las no Laptop Educacional;
4ª – Os alunos poderão responder qual o grau dos adje vos de algumas frases escritas na lousa;
5ª – Os alunos deverão redijam um texto, u lizando o editor de textos do Laptop Educacional
(Kword), no qual contenha o uso do grau compara vo, em sua 3 formas: igualdade, superioridade
e inferioridade e, em seguida apresentar a sua produção, elencando frases do grau compara vo
u lizado no texto para os demais colegas de sala.
6ª – Os alunos deverão abrir navegador de Internet do Laptop Educacional, acessar seus e-mails e
abrir o convite para o Google Docs;
7ª – os alunos deverão redigir um texto cole vo (Wiki), contendo o grau compara vo e superla vo
nesse texto.

PARA SABER MAIS
Vídeos:
O link nos remete ao vídeo Adje vo e substan vo. Trata-se de um vídeo do
programete Mais Educação, que visa apresentar as regras de uso correto dos substan vos e adje vos,
através de um formato mais dinâmico e contextualizado.
h p://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/3689
O link nos leva ao vídeo Adje vo. Trata-se de um vídeo do episódio do programa Sua língua, da TV
Escola. Aborda o uso e as formas dos adje vos na língua portuguesa.
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_
obra=50388
Simulação:
O link nos remete a simulação in tulada Adje vo. O mesmo visa trabalhar com exercícios sobre o
grau dos adje vos.
h p://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11663
Acessados em: 20.01.2012
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AVALIAÇÃO

Critérios
Conseguir localizar informações
explícitas em um texto,
iden ﬁcando o grau dos
adje vos

Conseguir observar para levantar
dados, descobrir informações
nos objetos, acontecimentos,
situações etc. e suas
representações, usando sites de
busca

Conseguir seriar – organizar
objetos de acordo com suas
diferenças, incluindo as relações
de transi vidade, usando
planilha eletrônica (KSpread)

Conseguir aplicar relações já
estabelecidas anteriormente ou
conhecimentos já construídos a
contextos e situações diferentes;
aplicar fatos e princípios a
novas situações, para tomar
decisões, solucionar problemas,
fazer prognós cos etc., usando
o editor de textos (Kword) e
Google Docs

Desempenho
Avançado

Desempenho
Médio

Desempenho
Iniciante
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EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
1º - Complete a cruzadinha do superla vo

Respostas: 1. agradabilíssimo / 2. sensibilíssimo / 3. sapien ssimo/ 4. velocíssimo / 5. felicíssimo / 6.
amicíssimo / 7. dulcíssimo / 8. paupérrimo / 9. dulcíssimo / 10. facílimo

2º - Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, sobre o grau compara vo.

Respostas: Grau compara vo de superioridade / Grau compara vo de igualdade / Grau compara vo
de inferioridade / Grau compara vo de superioridade/ Grau compara vo de inferioridade / Grau
compara vo de igualdade
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EXERCÍCIOS PARA AVALIAÇÕES /// Provinha Brasil • Prova Brasil • PISA e ENEM
Leia o texto e responda as questões:
O Tejo é mais belo do que o rio que corre pela minha aldeia,
Mas o Tejo não é mais belo do que o rio que corre pela minha aldeia
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia.
O Tejo tem grandes navios
(...)
O Tejo desce de Espanha
E o Tejo entra no mar de Portugal.
Toda a gente sabe disso.
Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia
(...)

Fonte: Fernando Pessoa, O Eu profundo e os outros Eus, São Paulo, Companhia das Letras, 2002, p. 150-151.

1. O sinal de pontuação u lizado no trecho: “Toda a gente sabe disso.”, serviu para indicar:
a) Início de uma fala
b) Uma pausa
c) Final da frase
d) Uma negação
2. De acordo com o texto, o caminho que o rio Tejo percorre é:
a) Desce de Espanha e entra no mar de Portugal
b) Desce de Portugal e entra no mar de Espanha
c) Desce pela aldeia e entre no mar de Portugal
d) Desce de Portugal e entra na aldeia

Leia o texto e responda das questões:
Deslumbramento
O professor novo
é um pedaço de mau caminho!
Um homem MA-RA-VI-LHO-SO!
Pena que é manhoso
e pensa que é dono do mundo.
Pena que é tão sabidão
e não vê um palmo
além do seu umbigo
e das poesias de amor
que ele gosta tanto de ler
pra desprezo das ga nhas.

Se ele fosse menino inteligente,
se fosse tão sensível pra poesia,
adivinharia que sou a mais bonita,
a mais envolvida, a mais atenta,
que sou um lindo poema.
Acho que o tontão deve me achar
uma estúpida criançona!
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EXERCÍCIOS PARA AVALIAÇÕES /// Provinha Brasil • Prova Brasil • PISA e ENEM
3. O texto trata, principalmente,
a) do encantamento da aluna pelo professor
b) do professor bonitão
c) das poesias de amor
d) da inteligência do professor

4. No trecho: “Se ele fosse menino inteligente, (...)”, a palavra destacada refere-se:
a) ao poema
b) ao professor
c) ao umbigo
d) ao garoto da sala

5. No texto, ao u lizar a expressão “pedaço de mau caminho”, o narrador dá a entender que:
a) o caminho não é bom
b) o professor novo não é legal
c) é uma gíria u lizada pelos jovens que signiﬁca uma pessoa bonita
d) o professor não tem o bom caráter
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