#ESTUDOEMCASA
AULA N.º

11

ANO(S)

5.º e 6.º

DISCIPLINA PORTUGUÊS
Educação Literária:
Interpretar o texto em função do género literário.
Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica
(redondilha).
Valorizar a diversidade de culturas, de vivências e de mundivisões presente nos textos.

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
Gramática:
Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, radical e afixos), com
diversas finalidades (deduzir significados, integrar na classe gramatical, formar famílias de
palavras).
Compreender a composição como processo de formação de palavras.
Distinguir derivação de composição.

Título/Tema(s) da Aula

Texto poético
Realidade criativa e linguagem expressiva
Poesia visual
Palavras simples e palavras complexas
Processos morfológicos de formação de palavras: derivação e composição

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Atenta nos seguintes conjuntos de palavras.

A

maré
maresia
marinheiro
marear
marítimo
marina
marinho
mareação

B

contente
contentamento
descontente
contentar
descontentar
contentável
descontentadiço

Sublinha, em cada conjunto, a parte comum a todas as palavras.
1.1. Seleciona a opção correta para completares devidamente a conclusão.
As palavras dos conjuntos A e B são palavras simples / complexas, pois são constituídas por um
radical, que contém / não contém o significado básico da palavra e que se pode / não se pode
decompor, ao qual se associa um afixo. O afixo pode-se colocar apenas antes / antes ou depois
do radical.
Exercício retirado do manual EuGénio 5

2.º ciclo
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2. Atenta no seguinte conjunto de palavras complexas.

bombeiro
padeiro

enfermeiro
rever

desfazer
livraria

reavaliar

chocolataria

descomplicar

padaria

geladaria

reintroduzir pedreiro

reaproveitar desligar

desinteressar

2.1. Agrupa as palavras de acordo com o afixo comum.
2.º ciclo
5.º e 6.º anos

2.2. Associa os afixos aos significados apresentados a seguir.

Afixo

Significado

a.

repetição

b.

negação

c.

profissão

d.

atividade, ramo de negócio
Exercício adaptado do manual EuGénio 5

3. Propõe uma palavra derivada por prefixação para completares as frases seguintes.

a. O contrário de feliz é _________________.

b. _________________ é voltar a ordenar.
c. O contrário de responsável é ________________.
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d. Quem não é leal é __________________.
e. Algo que não é típico é __________________.
f. _________________é o inverso de montar.
4. Descobre as palavras derivadas por sufixação que completam as definições apresentadas.

a. A pessoa que vende flores é a ____________.
b. No ____________ cortamos ou arranjamos o cabelo.
c. O ____________ é aquele que pesca.
d. ____________ designa um conjunto de papéis.
e. ____________ é o estado de quem se encontra alegre.

2.º ciclo
5.º e 6.º anos

Exercício retirado de EuGénio 5
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5. Agrupa as palavras seguintes no quadro, de acordo com o seu processo de formação.

2.º ciclo
5.º e 6.º anos

Exercício retirado de Viagens
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