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RESUMO 
 

 
CARDOSO, Bárbara Franco. Jogando e postando, vou aprendendo as preposições. 
Uma forma lúdica e interativa de aprendizagem da Língua Portuguesa. 2017. 42 f. Produto 
Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina de Língua 
Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 
 
 
 

O presente trabalho pretende mostrar uma forma lúdica de ensino das Preposições, 
durante aulas de Língua Portuguesa, em uma turma de 7º ano do Ensino 
Fundamental, no Colégio Municipal Presidente Castello Branco. Optou-se, por um 
enfoque que não se limitasse à parte gramatical, e, para isso, foi proposta a 
realização de duas atividades complementares, a criação de um jogo e a de um 
blogue. O jogo, intitulado Corrida com as Preposições, é composto de três pistas de 
corrida; através de bolinhas que funcionam como carrinhos de pista, o aluno chegará 
até os conectores e, com eles, deverá formar cinco frases com o menor número de 
desvios gramaticais. Já no blogue, denominado Estamos curiosos para saber, o 
aluno alimentará o diário virtual, criado em sala de aula, com notícias sobre novelas, 
esportes variados e acontecimentos ocorridos no próprio colégio (curiosidades), sem 
deixar de usar os conectores, de forma coerente, em suas postagens (redações) e 
de também destacá-los. 

 
 

Palavras-chave: Preposições. Ensino. Aprendizagem. Jogos. Rede Social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Resumen 
 

 
CARDOSO, Bárbara Franco. Jogando e postando, vou aprendendo as preposições. 
Uma forma lúdica e interativa de aprendizagem da Língua Portuguesa. 2017. 42 f. Produto 
Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina de Língua 
Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 
 
 
 
El presente trabajo desea mostrar una forma lúdica de enseño de las Preposiciones, 
durante las clases de Lengua Portuguesa, en una clase de 7º año de la Enseñanza 
Fundamental, en  el Colegio Municipal Presidente Castello Branco. Se optó, por un 
enfoque que no se limitase a la parte gramatical, y, para ello, fue propuesta la 
realización de dos actividades complementares, la creación de un juego y de un 
blog. El juego, nombrado Carrera con las Preposiciones, es compuesto por tres 
pistas de carrera; a través de pelotitas que funcionan como cochecitos de pista, el 
alumno llegará hacia los conectores y, con ellos, deberá hacer cinco frases con el 
menor número de errores gramaticales. Ya en el blog, llamado Estamos curiosos 
para saber, el alumno alimentará el diario virtual, creado en clase, con noticias sobre 
telenovelas, deportes variados y los acontecimientos ocurridos en el propio colegio 
(curiosidades), sin dejar de usar los conectores, de forma coherente, en sus 
publicaciones (redacciones) y de también destacarlos.  
 
 
 
Palabras clave: Preposiciones. Enseñanza. Aprendizaje. Juegos. Red Social. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Hoje em dia, ministrar conteúdo, em turmas de adolescentes, é algo muito 

difícil, pois, se não houver motivação, provavelmente não haverá aprendizado. Para 

que haja aprendizado, o aluno tem que se sentir estimulado para daí surgir um certo 

interesse pelo que está sendo abordado em sala de aula. Por esse motivo que, 

como professora de uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental, no Colégio 

Municipal Presidente Castello Branco, tive o desejo de realizar este projeto, com os 

meus alunos, partindo de uma simples aula sobre o uso das preposições. A 

motivação do professor é fundamental para incentivar o aluno, pois, como afirma 

Bzuneck (2002, p. 10): 

Quando se considera o contexto escolar específico da sala de aula, as 
atividades dos alunos, para cuja execução e persistência devem estar 
motivados, têm características peculiares que as diferenciam de outras 
atividades humanas igualmente de motivação, como esporte, o lazer, o 
brinquedo, ou trabalho profissional. 

O trabalho foi desenvolvido através de duas atividades: o Corrida com as 

Preposições e o Estamos curiosos para saber. O Corrida com as Preposições trata-

se de um jogo cujo objetivo principal é a formação de frases sem desvios 

gramaticais. Nele, os alunos foram divididos em três grupos e confeccionaram as 

pistas de corrida, por onde as bolinhas deveriam descer até chegarem às 

preposições. O grupo vencedor foi aquele que construiu as frases pedidas sem 

cometer nenhum desvio em sua estrutura. 

O “Estamos curiosos para saber” foi um blogue construído através de 

pesquisas realizadas pelos grupos de alunos. Esse meio de comunicação que virou 

um canal de aprendizagem, era alimentado com notícias sobre novelas, esportes e 

acontecimentos ocorridos no colégio. Os textos produzidos, teriam que fazer uso das 

preposições estudadas, que, também, deveriam vir destacadas de alguma forma, de 

modo a que pudessem ser analisadas posteriormente. 

Como é possível observar, essas duas atividades tiveram como objetivo 

principal substanciar o aprendizado sobre o conteúdo ministrado em sala de aula, o 

uso das Preposições. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral 
 
 Capacitar os alunos para que saibam o valor de cada preposição, como 

conectivos, nas orações realizadas e estudadas. 

 
2.2 Objetivos Específicos 
 

Compreender como e quando utilizar adequadamente as preposições nas 

orações. 

Empregar as preposições, nas orações, de maneira adequada. 

Saber distinguir as preposições através de suas funções. 

Conseguir identificar os conectivos, dentre diversos objetos, nos textos 

produzidos. 

 
 
3 JUSTIFICATIVA 
 
 A partir de uma aula sobre as Preposições, em uma turma de 7º ano do 

Ensino Fundamental, surgiu o interesse em mostrar como foi trabalhado o tema 

abordado. 

 Durante as aulas de Língua Portuguesa, foram realizadas duas atividades, 

nas quais o ensino de Preposições passou da teoria para a prática mediante o uso 

de recursos lúdicos e da rede social. Essas atividades foram: o jogo “Corrida com as 

Preposições” e o blogue Estamos curiosos para saber. Os alunos ficaram muito 

motivados em aprender “um pouco mais” sobre a matéria, pois para poder alimentar 

o blogue com as notícias, eles teriam que saber empregar as Preposições em seus 

textos de forma coerente. 

Para Freud (1913-1914, p. 286) “A criança só vai investir em gostar de alguma 

coisa se alguém investiu na possibilidade dela poder querer alguma coisa [...] Se 

não tiver o desejo do outro, essa tarefa fica mais difícil ainda”. 

O trabalho com as preposições se baseou no estudo das obras Gramática de 
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usos de Português, de Maria Helena de Moura Neves, Palavras denotativas e 

termos afins de Ricardo Cavaliere, e Moderna Gramática de Língua Portuguesa, de 

Evanildo Bechara. Esses livros foram fundamentais como alicerces teóricos, como 

embasamento para os conteúdos trabalhado em sala de aula.  

 

4 METODOLOGIA 
 

Após ministrar uma aula sobre o emprego de conectivos em orações, surgiu o 

desejo de realizar algo que motivasse a aprendizagem dos alunos, então foram 

feitas duas atividades para uma melhor assimilação da matéria trabalhada. 

 A partir das atividades desenvolvidas, da Corrida com as Preposições e do 

blogue Estamos curiosos para saber, despertou-se o interesse dos alunos pelo 

conteúdo retratado. 

 Um trabalho relevante que visou ao bom aprendizado sobre as preposições 

utilizando, não somente a teoria, como também, o lúdico e a rede social. 

 

4.1 Corridas com as Preposições 

 

De modo lúdico e através de materiais de sucata (palito de picolé, copinhos 

descartáveis, bolinhas de gude, folhas de papel, etc.) foi criado O Corrida com as 

Preposições. Os alunos foram divididos em três grupos com cinco participantes 

cada. Os grupos produziram pistas de corrida, por onde deveriam descer bolinhas. O 

caminho trilhado chegava a uma série de preposições. De posse do conectivo 

encontrado, eles precisavam construir orações com cada uma deles. Por fim, o 

grupo vencedor foi aquele que conseguiu construir “cinco orações” com menor 

número de desvios gramaticais. Como afirma Mattos (2009, p. 56): 

 
 
 
 
 
 
 



12 
 

O jogo faz parte do cotidiano do aluno, por isso, ele se torna um instrumento 
motivador no processo de ensino e aprendizagem, além de possibilitar o 
desenvolvimento de competências e habilidades. Em síntese a educação 
lúdica, entendida como o aprender brincando, integra na sua essência uma 
concepção teórica profunda e uma concepção pratica atuante e concreta. 
Seus objetivos são as estimulações das relações cognitivas, afetivas, 
verbais, psicomotoras, sociais, a mediação socializadora do conhecimento e 
a provocação para uma reação crítica e criativa dos alunos. 

 

Os alunos, no momento em que brincam, reinventam formas de interagir, 

reinventam regras de convivência, enchendo-as de imaginação. Logo, nesse 

sentido, sempre que brincam, adquirem um certo aprendizado referente ao conteúdo 

trabalhado. Esse aprendizado, em uma concepção construtivista, é um processo 

semelhante ao de brincar. Nessa concepção, a aprendizagem de determinada 

matéria/ conteúdo pode envolver processos de descoberta, de reinvenção e de 

confronto de opiniões entre eles. 

FOTO 1 – Aplicação do jogo Corrida com as Preposições em sala de aula 

 

 Fonte: A autora, 2016. 
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FOTO 2 – Frases realizadas, através do jogo Corrida com as Preposições, em 

sala de aula 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

4.2 Estamos curiosos para saber 

 

 Como as redes sociais estão na moda e são consideradas verdadeiras 

“febres” brasileiras, ficou decidido com a turma a montagem de um blogue que 

contivesse notícias, nas quais o uso das preposições fosse obrigatório. Então 

nasceu o “Estamos curiosos para saber”. Novelas, fofocas sobre os assuntos 

ocorridos no colégio e esportes foram os temas do nosso caderno diário digital, que 

era alimentado, não só nas aulas de Língua Portuguesa, mas também, em casa 

como atividade da disciplina. Como orientam os PCNs (2000, p. 11-12): 
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Os PCNs, bem como as OCEMs ressaltam a importância de se inserir as 
chamadas tecnologias da comunicação e informação no ambiente escolar. 
Os PCNs enfatizam que, uma vez que essas tecnologias estão presentes 
no cotidiano dos alunos, elas precisam também ser inseridas na escola. As 
novas tecnologias da informação e da comunicação permeiam o cotidiano 
independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e convivência 
que precisam ser analisadas no espaço escolar. A televisão, o rádio, a 
informática, entre outras, fizeram com que os homens se aproximassem por 
imagens e sons inimagináveis.  

 

É de grande importância saber que, nas redes sociais, cada indivíduo tem sua 

função e identidade cultural. Sua relação com outros indivíduos vai formando um 

todo “coerente” que representa a rede.  

Por fim, o blogue, através de suas notícias, vem sendo um dos gêneros 

textuais mais utilizados, ultimamente, pelos educadores em suas aulas, por ser um 

instrumento facilitador na transmissão de novos conhecimentos aos alunos.  

FOTO 1 – Capa do blogue realizado pelos alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A autora, 2016. 
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO 
 

Preposição é uma palavra invariável que liga dois termos entre si, 

estabelecendo uma relação de dependência. Sua origem vem do latim “prepositione” 

e significa posicionar à frente. Já no grego pode ser posposta e vem, também, como 

prefixo. Como afirma Bechara (1999, p. 47): 

 
Chama-se preposição a uma unidade linguística desprovida de 
independência – isto é, não aparece sozinha no discurso – e, em geral, 
átona, que se junta a substantivos, adjetivos, verbos e advérbios para 
marcar as relações gramaticais que elas desempenham no discurso, quer 
nos grupos unitários normais, quer nas orações. 
 
 

Uma preposição pode indicar distintas relações de sentido entre dois termos, 

de acordo com o contexto de cada oração. Abaixo, serão vistos alguns exemplos: 

Com a preposição A 
 

 Acordamos aos berros dos vizinhos. (causa ou motivo) 

 Levar a mão ao peito. (direção) 

 Iremos andar a cavalo. (meio) 

 Cantar ao modo lusitano. (conformidade) 

 De Sergipe à Bahia. (em correlação com a preposição de) 

 Venderei os filhotes de minha cadela a R$ 2.000,00 cada um. (preço) 

 Cair a poucos metros do namorado é furada. (distância) 

 Ficar exposto ao sol por muito tempo não é legal. (exposição) 

 Ela está à janela te esperando. (proximidade) 

 Irei à Alemanha amanhã. (lugar) 

 Eles sempre falam aos gritos contigo. (modo) 

 Nasci a nove de setembro. (tempo) 

 Dia a dia. (sucessão) 

 

 Com a preposição APÓS 
 

 Logo após o jantar, dormimos. (tempo) 
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 Fique na fila após o nono lugar. (lugar) 

 
 
 Com a preposição COM 
 

 Com seu primo aconteceu diferente, comigo, infelizmente, é 
sempre assim. (referência) 

 
 Ela fez o artesanato com a faca. (instrumento) 

 
 A minha avó ainda tem planos para o futuro com mais de 90 anos. 

(concessão) 
 

 Uma aguardente, de boa qualidade, é feita com a cana de açúcar 
amarelada. (matéria) 

 
 As modelos andam com muita elegância. (modo) 

 
 Vou ao shopping com as minhas amigas. (companhia) 

 
 Ficamos mais pobres com a inflação ocorrente no país. (causa) 

 
. 
 Com a preposição CONTRA 
 

 A mulher apertou a filha contra o peito. (proximidade ou 

contiguidade) 

 Olharemos contra o sol. (direção) 

 A seleção brasileira jogou contra a seleção espanhola de futebol. 

(oposição) 

 

Com a preposição DE 
 

 Esta é a bicicleta de Pedro. (posse) 

 “Ainda ontem chorei de saudade” (causa) 

 Preciso comprar alguns maços de cigarros. (conteúdo) 

 Não é permitido falar de religião neste local. (assunto) 

 O meu bebê só dorme de dia. (tempo) 

 Júlio veio de Brasília. (lugar) 

 Felipe descende de uma família nobre petropolitana. (origem) 

 Amo escutar a nona sinfonia de Beethoven. (autoria) 

 Eles são pessoas de garra. (definição) 
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 Esse carro de passeio é fantástico! (fim ou finalidade) 

 Esta área é de 35 metros quadrados. (dimensão) 

 Aquela chaleira é feita de cobre. (matéria) 

 Dona Carmen só batia com varinha de marmelo. (instrumento) 

 Luana vivia num mundo de ilusões. (meio) 

 Tia Francisca comprou uma bolsa de 5 mil reais. (preço) 

 Que atitude de gentinha imbecil, João! (semelhança ou 

comparação) 

 Papai comprou uma régua de 60 centímetros para mim. (medida 

ou extensão) 

 Temos que olhar de frente para que a foto saia perfeita. (modo) 

 Aquela loja só vende artigos de primeira, vale a pena conferi-los. 

(qualidade) 

 

  Com a preposição DESDE 
 

 Desde ontem elas não aparecem. (tempo) 

 Camila dormiu desde Búzios até aqui. (distância) 

 
 

Com a preposição EM 
 

 Ela foi pedida em casamento. (fim) 

 Joaquim formou-se em arquitetura. (especialidade) 

 O corretor avaliou o imóvel em 1milhão de reais. (preço) 

 Giovanna, em Física, nunca foi boa. (limitação) 

 Mamãe pagou as compras em cheque. (meio) 

 Ficamos muito tempo em Madri. (lugar) 

 Este trabalho terá que ser redigido em russo. (modo) 

 Como diz aquele velho ditado: “de grão em grão, a galinha enche o 

papo”. (sucessão) 

 O fogo destruiu o armazém em poucos minutos. (tempo) 

 Antigamente, as fotos eram em preto e branco. (estado ou 

qualidade) 
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 Ele converteu todos os reais em euros. (transformação ou 

alteração) 

 A galera cruzou os dedos em figa. (forma ou semelhança) 

 
Com a preposição ENTRE 

 
 Entre você e ela, infelizmente, sempre houve esse disputa idiota na 

escola. (reciprocidade) 

 Rafael ficou entre os aprovados. (lugar) 

 Entre os famosos, sabemos que este é o comportamento. (meio 

social) 

 

Com a preposição PARA 
 

 No ano passado, fomos para Roma. (lugar) 

 O Senhor Martínez já chegou para a apresentação. (fim ou 

finalidade) 

 Susana deve ser muito esperta para não cair nas suas armadilhas. 

(consequência) 

 Para mim, você está mentindo. (referência) 

 Para o ano, irei à Colômbia. (tempo) 

 Olhe sempre para frente!(destino ou direção) 

 O meu carro faz 20 km por litro de combustível, então para 40 km 

preciso de 2 litros e assim sucessivamente. (proporção) 

 
Com a preposição PERANTE 
 

 Ela negou o crime perante o juiz. (lugar) 
 

 
Com a preposição POR 
 

 Ele viveu por muitos anos naquela casa. (tempo) 

 Tudo foi por terra até chegar o Rio Grande do Sul. (meio) 

 Comprei uma saia por 90 reais. (preço) 

 Thaís saiu, hoje, por três vezes de casa. (quantidade) 

 Júlio lutou por seus ideais. (favor) 
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 Na feira, vende-se banana por quilo. (medida) 

 Encontrei a sua irmã, por coincidência, no shopping. (causa) 

 O ingresso ao colégio será feito por sorteio. (modo ou 

conformidade) 

 Mamãe soube por alto o que aconteceu com o Felipe. (modo) 

 Teremos que copiar os papéis por original, caso contrário, nada 

valerá. (conformidade) 

 Por favor, não compre gato por lebre! (substituição) 

 
Com a preposição SEM 
 

 Com essa crise, ficamos sempre sem dinheiro. (ausência) 

 
Com a preposição SOB 
 

 Nós ficamos sob o viaduto para pegarmos o ônibus. (lugar) 

 Houve muito progresso na Espanha sob o Rei Juan Carlos. 

(tempo) 

 Saiu do conselho de classe sob um pretexto nada convincente. 

(modo) 

 

Com a preposição SOBRE 
 

 Foram, rapidamente, sobre o adversário. (direção) 

 Detesto falar sobre política com os meus alunos. (assunto) 

 A turma caiu sobre o gramado. (lugar) 

 
 

Cabe ressaltar que as preposições essenciais exemplificadas acima são 

aquelas que exercem a função de preposição e, além de ligarem palavras ou 

orações, também apresentam o papel de complemento verbal. 

Já as preposições acidentais são palavras que, além de exercerem a função 

de preposição, também podem apresentar outras funções morfológicas. As suas 

principais são: 
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 EXCETO 

 

“Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente”. (William 

Shakespeare) 

 

 CONSOANTE 

“As ações de cada pessoa são boas ou más consoante a maneira como as outras 

as comentam”. (Camilo Castelo Branco) 

 

 DURANTE 

“E se tu olhares, durante muito tempo, para um abismo, o abismo também olha 

para dentro de ti”. (Friedrich Nietzsche) 

 

 MEDIANTE 

“O gênio é a insanidade tornada sã pela diluição no abstracto, como um veneno 

convertido em remédio mediante mistura”. (Fernando Pessoa) 

 

 AFORA 

“Afora os estirões, poucos são os trechos do rio em que se pode remar 

desembaraçadamente”. (Gastão Cruls) 

 

 FORA 

“Deram-lhe todos os lucros, fora a dívida, que foi descontada”. (Murilo Rubião) 

 

 SEGUNDO 

Segundo o mapa, agora estou no caminho certo e não me perderei mais. 
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 TIRANTE 

Era tal qual a mãe, tirante a cor dos cabelos. 

 

 VISTO 

Minha amiga terá alta, visto o resultado do exame. 

 

 SENÃO 

Ninguém senão a sua mãe poderá ajudá-la a resolver este grande problema. 

 

As locuções prepositivas são consideradas como duas ou mais palavras que 

valem como uma preposição, logo, a última palavra é uma delas. Abaixo, alguns 

exemplos poderão ser vistos: 

 ABAIXO DE  Abaixo de zero grau, 

estava a temperatura, hoje, 

em Paris. 

 ACERCA DE 
 

 Estávamos conversando 

acerca da viagem às ilhas 

gregas. (da= de+a) 

 ACIMA DE  “Que Deus esteja sempre 

com você, mas acima de 

tudo, que você esteja 

sempre com Deus”. 

(Luiz Gasparetto) 

 AO LADO DE  Ao lado de um grande 

homem, sempre há uma 

grande mulher. 

 A RESPEITO DE  Naquela revista havia 

comentário a respeito de 

(Marcos Bagno). 
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 DE ACORDO COM  A professora não está de 

acordo como que foi 

realizado na aula passada. 

 EM CIMA DE  Os livros estão em cima da 

mesa para serem 

catalogados. (da= de+a) 

 EMBAIXO DE  Os gatos estão com medo, 

embaixo da cama. (da= 

de+a) 

 EM FRENTE A  Os servidores estaduais 

protestam em frente à 

ALERJ. 

 AO REDOR DE  Os apóstolos estavam ao 

redor do Pai. (do= de+o) 

 

 GRAÇAS A  Graças a Deus, 

conseguimos finalizar o 

trabalho. 

 

 JUNTO A   A bola, do Neymar, passou 

junto à trave. 

 PERTO DE  Ele sentou-se perto de 

mim. 

 POR CAUSA DE  Por causa de você não 

consegui sair cedo da 

comemoração. 

 POR CIMA DE  Ela passou por cima de 

todos. 

 POR TRÁS DE  Por trás de um sorriso nem 

sempre há felicidade. 

 

Como foi mencionado acima, as preposições são invariáveis. Contudo podem 
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unir-se a outras palavras e, assim estabelecer concordância em gênero ou em 

número. 

 POR + A =  PELA  “Pela estrada a 

fora, eu vou bem 

sozinha, levar 

esses doces para 

a vovozinha.” 

(Braguinha) 

 POR + O=  PELO  A mãe segurou a 

filha pelo braço. 

 

O processo de junção de uma preposição com outra palavra pode se dar a 

partir de dois processos. Esses processos recebem o nome de: 

Combinação: a preposição não sofrerá nenhuma alteração 

PREPOSIÇÃO A + ARTIGOS DEFINIDOS O, OS 
 

 A + O(S) 
= 
 

 

 

 
 AO / AOS 

 
 
 

 
 Ana estava correndo 

muito, por isso 

tropeçou e foi de 

encontro ao chão. 

 

 Aos meus queridos 

amigos, desejo muita 

sorte nesta nova 

caminhada. 
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PREPOSIÇÃO A + ADVÉRBIO ONDE 
 

 A + ONDE = 
 

 

 
 AONDE 

 
 
 

 
 Aonde você vai 

nesse exato 

momento? 

 

Contração: neste caso, a preposição sofrerá alteração. 
 

PREPOSIÇÕES + ARTIGOS 
 DE + A(S) =  DA(S)  Ah, filha da mãe! 

 

 O cheiro 

maravilhoso das 

maçãs é 

apaixonante. 

 
 DE + O(S) = 

 
 DO(S) 

 

 Eles são os meus 

filhos do coração. 

 Ele é um dos 

meus! 

 DE + UMA =  DUMA  Esta é a opinião 

duma pessoa 

muito sábia. 

 DE + UMAS =  DUMAS  Ela necessitava 

dumas boas 

palmadas. 

 DE + UM =  DUM  Esta é a resposta 

dum homem 

conhecedor dos 

fatos. 

 DE + UNS =  DUNS  Precisamos duns 

vinhos na alma. 
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 EM + A(S) =  NA(S) 
 

 Vi a sua bela face 

espelhada na 

água. 

 Nas crianças, a 

inocência é uma 

linda brincadeira. 

 EM + O(S) =  NO(S)  No meu mundo, só 

a alegria é quem 

impera. 

 Nos jardins mais 

floridos, a 

felicidade se 

esconde. 

 EM + UMA =  NUMA  Ela está numa 

calma que dá até 

medo. 

 EM + UM =  NUM  Entrei num 

tremendo drama. 

 EM + UMAS =  NUMAS  Devido a um país 

falido, nós nos 

encontramos 

numas 

circunstâncias 

muito difíceis. 

 EM + UNS =  NUNS  Ele andou nuns 

meios não muito 

legais para aquela 

época. 

 A + A(S) =  À(S)  Vou à praia com a 

galera. 

 Nós te 

esperaremos até 

às 20 horas. 
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 POR + A =  PELA(S)  Hoje, pela manhã, 

a lei foi 

sancionada. 

 Lá, pelas tantas, a 

inspiração chegou. 

 POR + O =  PELO(S)  Pelo amor de 

Deus! 

 Pelos caminhos da 

razão, eu 

enveredarei. 

 

 

PREPOSIÇÕES + PRONOMES 

 DE + ELA(S) =  DELA(S)  “A vida é 

maravilhosa se 

não tem medo 

dela”.                   

(Charles 

Chaplin) 

 Não creio que 

essas roupas 

sejam delas. 

 DE + ELES(S) =  DELE(S)  Sinto a falta dele 

como se me 

faltasse um 

dente na frente: 

excrucitante. 

(Clarice 

Lispecto) 

 

 

 Deles, não quero 

nem um bom dia! 
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 DE + ESTA(S) =  DESTA(S)  Desta forma, 

não aceito! 

 

 Falo destas 

revistas sobre 

educação. 

 DE + ESTE(S) = 
 

 DESTE(S)  Carla viajará em 

outubro deste 

ano. 

 

 Você quer saber 

os valores 

destes vestidos? 

 DE + ESSA(S) =  DESSA(S)  Dessa vez, 

passarei no 

vestibular! 

 

 Desista dessas 

coisas que não 

lhe trarão 

sucesso. 

 DE + AQUELA =  DAQUELA(S)  Você terá que 

fazer suas 

atividades 

daquela forma 

que eu lhe havia 

falado. 

 

 Lembro que te vi 

perto daquelas 

vilas perigosas 

de Recife. 
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 DE + AQUELE(S) =  DAQUELE(S)  Este caderno é 

daquele menino 

do 1º ano.  

 Não esqueça 

daqueles livros 

que ficou de me 

emprestar. 

 DE + ISTO =  DISTO  Não me faça 

lembrar disto! 

 DE + ISSO =  DISSO  Além disso, a 

roda anterior 

direita segue 

inutilizada. 

(Folha de São Paulo, 

26/06/2009) 

 DE + AQUILO =  DAQUILO  Somos 

consequências 

daquilo que 

fazemos. 

 DE + AQUI =  DAQUI  Daqui a pouco 

chegaremos aí. 

 DE + Aí =  DAÌ  Você não 

estudou? E daí? 

 DE + ALI =  DALI  Daqui, dali 

conseguimos 

resolver o 

problema. 

 DE + OUTRA =  DOUTRA(S)  Ele não é dessa 

cidade, mas sim 

doutra. 

 Doutras coisas, 

elas estão 

falando. 
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 DE + OUTRO =  DOUTRO(S)  Isso é doutro 

instante. 

 Memórias 

doutros 

tempos... muita 

saudade. 

 EM + ESTA(S) =  NESTA(S)  A felicidade 

mora nesta 

casa. 

 Nestas cestas 

há frutas 

frescas. 

 EM + ESTE(S) =  NESTE(S)  Tentarei resolver 

o tal problema 

neste instante. 

 EM + ESSA(S) =  NESSA(S)  Nessa janela 

tem belas flores. 

 Colocarei uma 

cobertura de 

chocolate 

nessas pêras. 

 EM + ESSE(S) =  NESSE(S)  Nesse dia 

especial, fomos 

jantar fora. 

 O que tem 

nesses 

alimentos? 

 EM + AQUELA(S) =  NAQUELA(S)  Naquela hora, 
realmente, não 
queria falar 
contigo. 
 

 Naquelas flores 
há um perfume 
adocicado. 
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 EM + AQUELE(S) =  NAQUELE(S)  O remédio foi 

aplicado 

naquele 

determinado 

animal. 

 Uma grande 

história está 

escondida 

naqueles carros. 

 

 EM + ISTO =  NISTO  Você crê nisto? 

 

 EM + ISSO =  NISSO  Ela depositará 

toda sua 

inteligência 

nisso. 

 EM + AQUILO =  NAQUILO  Naquilo, sem 

coerência, ele 

vive pensando. 

 A + AQUELA(S)  ÀQUELA(S)  Fomos àquela 

praia, escutar o 

barulho das 

ondas. 

 Diga àquelas 

suas primas que 

não irei ao 

shopping. 

 A + AQUELE(S)  ÀQUELE(S)  Dedico esta linda 
canção àquele 
cachorro. 

 Francisco, você 
e o José 
assistirão, hoje, 
àqueles filmes, 
de comédia, na 
casa da Júlia?  
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 A + AQUILO  ÀQUILO  Não me refiro 
àquilo que 
aconteceu 
ontem. 

 

Como pôde-se observar, as tabelas acima foram criadas através de 

informações obtidas no Seminário do Grupo de Pesquisa Conectivos e Conexões de 

Orações, realizado na UFF, em 2016, nas comunicações dos professores Ricardo 

Cavaliere, Maria Helena de Moura Neves e José Carlos de Azeredo, e também na 

leitura de livros desses autores. 

 

 

6 RESULTADO 

Tendo como um dos objetivos principais o emprego das preposições de 

maneira adequada, pôde-se, por meio das atividades realizadas, obter os seguintes 

resultados: 

 

 No jogo Corrida com as Preposições, os conectores (locuções 

prepositivas, combinações e contrações) listados para a construção das 

frases, podem ser vistos através das fotos abaixo. 

FOTO 1: Frase construída, com a preposição acidental obtida, através do jogo 

apresentado em sala de aula 

Fonte: A autora, 2016. 
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FOTO 2: Frase construída, com a locução prepositiva obtida, através do jogo 

apresentado em sala de aula 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 

FOTO 3: Frase construída, com a preposição essencial obtida, através do 

jogo apresentado em sala de aula 

Fonte: a autora, 2016. 

FOTO 4: Frase construída, com a preposição essencial obtida, através do 

jogo apresentado em sala de aula 

Fonte: A autora, 2016. 
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FOTO 5: Frase construída, com a contração obtida, através do jogo apresentado em 

sala de aula 

Fonte: A autora, 2016. 

 

 No blogue Estamos curiosos para saber, tem-se, abaixo, os conectores 

que foram utilizados nas postagens. 

 

 a (e suas contrações) – 3 vezes. 

 sobre – 3 vezes. 

 por – 5 vezes. 

 com – 6 vezes. 

 para – 14 vezes. 

 em( e suas contrações) – 6 vezes. 

 de( e suas contrações) – 15 vezes. 

 senão – 1 vez.  

 durante – 1 vez. 

 por causa de (locução) – 1 vez. 

 

 

Ao verificar esses resultados, referentes ao jogo e ao blogue, pôde-se 

construir um gráfico para melhor apresentação do que foi obtido através das 

atividades realizadas. 
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Gráfico 1: Apresentação do número de vezes que cada preposição foi 

utilizada nas postagens realizadas pelos alunos no blogue. 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 Abaixo, podem ser vistos alguns exemplos de frases (postagens) feitas pelos 

alunos: 

POSTAGEM 1- Blogue: Estamos curiosos para saber 

 

Bybyela Silva 
7 de outubro às 11:15. 
#Fofoca_Do _dia    Estamos aqui PARA ajudar com fofocas boas e ruins a cada dia, COM 
notícias melhores e ferventes. Iremos falar DE namoricos, DE irregularidades NA escola 
Castello Branco. #Grupo3-fofocasdocastelo 

 

Fonte: A autora, 2016. 

POSTAGEM 2- Blogue: Estamos curiosos para saber 

 
 

 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 
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Número de vezes que foram utilizadas

Número de vezes que foram 
utilizadas

Publicado por CamyllinhaSantoos · 10 de outubro de 2016 · 

Giovanni se assusta COM o descontrole DE Bruna e comenta com Shirlei que precisa se afastar 
DA advogada. 
Apolo repreende Tamara POR ter arriscado a vida DELA e a DE Giba PARA favorecê-lo NA 
corrida   #Haja_coração #Grupo-1 
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Com a realização das duas atividades, alcançou-se um resultado satisfatório 

que, pôde ser comprovado, posteriormente, através das avaliações propostas pela 

unidade de ensino. 

 

 

7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Esse trabalho foi realizado em uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental e 

teve como objetivo principal capacitar os alunos para que soubessem o valor de 

cada preposição, como conectivos, nas orações realizadas e estudadas. Então, no 

decorrer das aulas de Língua Portuguesa foram elaboradas duas atividades, o jogo 

Corrida com as Preposições e o blogue Estamos curiosos para saber.  

O desenvolvimento dessas atividades, com efetiva participação dos alunos, 

resultou em uma aprendizagem significativa e satisfatória. Empregar, distinguir, 

compreender e identificar se unificaram e formaram um único verbo: vencer. Vencer 

as etapas impostas pelo processo ensino-aprendizagem em prol da aquisição de 

novos conhecimentos foi a característica principal desse projeto. 

Para que houvesse um melhor conhecimento sobre a temática abordada, foi 

realizado estudo, pesquisas bibliográficas, participação em simpósios, palestras e 

minicursos. 

O aprendizado, feito de forma lúdica, com o uso das redes sociais, possibilitou 

uma maior identificação do aluno que, longe de rejeitar o conteúdo gramatical, 

passou a ver a matéria como uma possibilidade de ampliação de seu universo 

linguístico 

Ensinar em um recinto agradável e desafiador despertará no aluno, sem 

nenhuma dúvida, motivações e interesses. Portanto, cada professor deve 

fundamentar seu trabalho conforme as necessidades de seus alunos, considerando 

o momento emocional e as suas ansiedades naquele determinado instante. 
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APÊNDICE A – A LÍNGUA PORTUGUESA ATRAVÉS DO LÚDICO 
 
 

FOTO 1- Jogo: Corrida com as Preposições 
 

 
Fonte: A autora, 2016. 

 
 

FOTO 2- Jogo: Corrida com as Preposições 
 
 

 
Fonte: A autora, 2016. 
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FOTO 3 - Jogo: Corrida com as Preposições 
 
 

 

 
Fonte: A autora, 2016. 
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FOTO 4 - Jogo: Corrida com as Preposições 
 

 
Fonte: A autora, 2016. 

 
 
 
 

FOTO 5 - Jogo: Corrida com as Preposições 
 

 
Fonte: A autora, 2016. 
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APÊNDICE B – A LÍNGUA PORTUGUESA ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 
 
 

  
POSTAGEM 1- Blogue: Estamos curiosos para saber 
 
 

Emanuelly Marins  para Estamos Curiosos Para Saber. 
7 de outubro de 2016 ·  
 
Cúmplices de um Resgate 

Otávio pede perdão PARA Frederico e garante que irá tomar uma atitude sobre o que descobriu. Flávia diz para 
Matheus que está feliz por ele e Sabrina e que gostou muito DAS declarações DE amor que ele fez. Matheus 
não entende nada. Otávio entra DE forma rude na sala de Tomas e diz que já sabe DE toda armação DO 
funcionário PARA prejudicar Frederico. Tomas é demitido e tem meia hora PARA tirar tudo que é DELE DA 
empresa.   #GRUPO1 

 
 

Fonte: A autora, 2016. 
 

 
 
 

POSTAGEM 2- Blogue: Estamos curiosos para saber 
 

 
 

William Oliveira para Estamos Curiosos Para Saber. 
7 de outubro de 2016 ·  
Nem POR isso, porém, os Estados Unidos deixarão DE contar COM um time fortíssimo EM busca DOseu 
terceiro ouro consecutivo NO basquete masculino, NO qual subiram AO topo DO pódio POR 14 vezes AO total 
na história DAS Olimpíadas, tendo acumulando também uma prata e dois bronzes DOSJogos.#GRUPO3 

 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

 

 
POSTAGEM 3- Blogue: Estamos curiosos para saber 
 

 

Ju Coutinho  para Estamos Curiosos Para Saber. 
9 de outubro de 2016 ·  

Cúmplices de um Resgate 

Mauricio tenta convencer Rebeca a PELO menos ouvir o que ele tem a dizer SOBRE seu sumiço NOS últimos 
anos. Rebeca diz que não quer saber DE nada, mas acaba escutando o que o pai DE suas filhas tem a dizer. 
Mauricio pede desculpa POR tudo antes mesmo DE contar o motivo que o levou a sumir. Mauricio diz que 
estava desempregado e pegou vários empréstimos PARA tentar dar conforto PARA Rebeca, que estava grávida, 
mas que as coisas saíram DE seu controle e então ele precisou fugir. durante todos esses anos. Otávio chega 
com os papeis para que ele e Rebeca comprem um terreno, mas ela diz que prefere adiar essa 
aquisição.#GRUPO1 

 
Fonte: A autora, 2016. 
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POSTAGEM 4- Blogue: Estamos curiosos para saber 
 

Estamos Curiosos Para Saber. 
 
Publicado por CamyllinhaSantoos · 11 de outubro de 2016 ·  
 

Mar de Amor ❤ 

O médico informa Estrela que ela teve uma lesão NA coluna e POR isso jamais voltará a andar. Catalina 
ouve os rumores SOBRE Estrela na clínica e A visita EM seu quarto, apenas COM o propósito DE se 
divertir da desgraça DE Estrela. Oriana comenta COM Mercedes que agora já pode comemorar, pois 
Estrela não poderá mais caminhar, e assim não será capaz nem DE ir ao seu casamento COM Victor 
Manuel. Salvador diz A Aurora e Carmita que ir polícia para confessar que matou Hernan.#GRUPO1 

Fonte: A autora, 2016. 
 

 
 
POSTAGEM 5- Blogue: Estamos curiosos para saber 
 

 
Estefany Rodrigues  para Estamos Curiosos Para Saber. 
25 de outubro de 2016 ·  

A gata 

Inês fala PARA Esmeralda não se meter em suas coisas, pois ela não tem esse direito. Damião conta ao 
Silencioso que POR conta dos Martinez Negrete já terem um processo CONTRA, o juiz não autorizou que 
Paulo saísse sob fiança. Esmeralda fala PARA Silencioso que os Martinez Negrete não inventaram nada 
SOBRE o roubo, que Inês conseguiu a informação PARA poder roubar Virginia, e que ela é Garrancho foram os 
autores da invasão na mansão. Esmeralda pede que Damião a ajude a soltar Paulo, ele se encaminha PARA a 
casa dos Martinez Negrete afim DE fazer um inventário DE seus bens PARA seguir COM o embargo. Augusto 
fica furioso e o menospreza. Inês fala PARA Garrancho que Esmeralda está COM as joias roubadas. Garrancho 
fala que Esmeralda então ganhou um inimigo, ele briga com Casimiro, que acaba batendo a cabeça AO cair, e 
morrendo NO mesmo instante.#GRUPO1 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 
 
POSTAGEM 6- Blogue: Estamos curiosos para saber 
 

 
Thailany Pires de Souza  para Estamos Curiosos Para Saber. 

29 de novembro de 2016 ·  

Novidades! Aula AOS sábados, só que me faltava.....#GRUPO2 
 

Fonte: A autora, 2016. 
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POSTAGEM 7- Blogue: Estamos curiosos para saber 
 

 

 Caio Santos  para Estamos Curiosos Para Saber. 

3 de dezembro de 2016 ·  

NA escola teve briga, NESSA sexta DAS garotas POR CAUSA DE fofocas.#GRUPO2 

 
 
 

Fonte: A autora, 2016. 
 

 
 
 
 


	



