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Língua Portuguesa 6º Ano  

Atividade para quarta-feira (22 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo: Haicais, páginas 120 e 121. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=nkrZgaunpGA 

(Acesso em 18-04-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 22 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

https://www.youtube.com/watch?v=nkrZgaunpGA


Roteiro de aula 

 

1-) Leia a página 120 sobre os “Haicais”. 

 

2-) Assista a vídeo https://www.youtube.com/watch?v=nkrZgaunpGA (Acesso em 18-04-

2020) para entender a origem dos Haicais. 

 

3-) Leia o texto abaixo para entender um pouco mais sobre os Haicais. 

O que é Haicai? 
O Haicai, também chamado de “Haiku” ou “Haikai”, é um poema curto de origem japonesa. A 
palavra haicai é formada por dois termos “hai” (brincadeira, gracejo) e “kai” (harmonia, realização), 
ou seja, representa um poema humorístico. 
Essa forma poética foi criada no século XVI e acabou se popularizando pelo mundo. Apesar de 
serem poemas concisos e objetivos, os haicais são poemas que possuem grande carga poética. 
Os escritores que escrevem os haicais são chamados de haicaístas. 

Estrutura e Características do Haicai 
O tradicional haicai japonês possui uma estrutura específica, ou seja, uma forma fixa composta 
de três versos (terceto) formados por 17 sílabas poéticas, ou seja: 

 Primeiro verso: apresenta 5 sílabas poéticas (pentassílabo) 
 Segundo verso: apresenta 7 sílabas poéticas (heptassílabo) 
 Terceiro verso: apresenta 5 sílabas poéticas (pentassílabo) 

Embora essa seja sua estrutura tradicional, o haicai foi se modificando com o tempo, sendo que 
alguns escritores não seguem esse padrão de sílabas, ou seja, possui uma silabação livre 
geralmente com dois versos mais curtos e um mais longo. 

Ademais, os haicais são poemas objetivos com uma linguagem simples e podem ou não 
apresentarem um esquema de rimas e títulos. Os temas mais explorados nos haicais são 
referentes ao cotidiano e à natureza. 

Além da mudança de estrutura, os haicais modernos podem explorar outros temas como o amor, 
problemas sociais, sentimentos do eu-lírico, dentre outros. 

Exemplo de Haicai: 

O Poeta 
“Caçador de estrelas. 
Chorou: seu olhar voltou 
com tantas! Vem vê-las!” 
(Guilherme de Almeida) 

 

4-) Agora chegou a sua vez de fazer um Haicai. Siga os passos da página 121, 

e escreva o seu haicai no caderno de Língua Portuguesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=nkrZgaunpGA


CORREÇÃO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DO DIA 17-04 
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4. Palavras com encontros consonantais (azuis) – trevo, objeto, psicólogo, 

prata 

Palavras com encontros vocálicos (vermelhas) – poesia, série, Uruguai.  

 

a)Série: ditongo; Uruguai: tritongo; poesia: hiato. 

 

b) Nos encontros consonantais, são pronunciados os fonemas representados 

pelas duas consoantes, enquanto nos dígrafos das palavras citadas duas 

consoantes representam um único fonema. 

 

Página 119 

 

Atividade de pesquisa. As formas poéticas fixas sobre as quais vocês devem 

realizar uma pesquisa são: balada, trova, sextina, entre outras.  
 


