
 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 5º ano 

1º bimestre – Sequência didática 3 

Título: Sílabas tônicas – revisão e introdução às regras 

de acentuação 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Saber reconhecer a sílaba tônica é imprescindível para entender e sistematizar as regularida-

des na acentuação gráfica das palavras. Nesta sequência didática, será abordada a tonicidade da pala-

vra para o reconhecimento da sua classificação em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, bem 

como o emprego da acentuação gráfica em casos específicos. 

Objetivos de aprendizagem 

Acentuação 

(EF05LP28) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 

Elementos constitutivos do discurso poético em versos: estratos fônico, semântico e gráfico 

(EF05LP39) Explicar os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros, de  

comparações e metáforas e de recursos gráfico-visuais em textos versificados. 

Recursos e materiais necessários 

Caderno, lápis preto, lousa e giz (ou quadro e caneta), mapa-múndi, adesivos. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Classificação da sílaba tônica das palavras 

Duração: Uma aula. 

Organização dos alunos: Individual. 

É interessante selecionar uma lista de palavras e transcrevê-las na lousa de forma que a turma, 

oralmente, identifique a sílaba sonora de cada uma, depois de pronunciá-la em voz alta. Em seguida, 

deverão copiar a lista no caderno, separando as palavras em três colunas, uma para cada possibilidade 

de classificação quando à posição da sílaba tônica. 

Sugestão de palavras para a lista: substituto, impressão, língua, inflama, verbo, português, 

diminutivo, sempre, adjetivo. A cada pronúncia, a turma localiza a sílaba tônica. Escrever as palavras 

e grifar a sílaba tônica de cada uma após a turma concluir a atividade oral. 
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Ditar outras palavras para que os alunos as escrevam e circulem a sílaba tônica de cada uma. 

Sugestão de palavras: pincel, máximo, texto, dúvida, café, tempo, maracujá, corrida, pássaro, oração. 

Após essa atividade, retomar a classificação das palavras em oxítonas, paroxítonas e proparo-

xítonas.  

Para exercitar a classificação das sílabas tônicas, utilizar a lista de palavras fornecida e as do 

ditado e pedir que classifiquem, na lousa, as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Fazer 

3 colunas e chamar um aluno por vez. 

Outras palavras do texto podem ser acrescentadas, caso a turma tenha concluído rapidamente 

essa lista. 

Aula 2 – Jogo de acentuação da sílaba tônica das palavras 

Duração: Uma aula. 

Organização dos alunos: Em grupos. 

Nessa aula, o exercício de classificação da sílaba tônica das palavras será por meio de uma 

atividade dinâmica. A sala de aula deverá ter um mapa-múndi afixado na lousa e adesivos para a rea-

lização dessa dinâmica. 

Os alunos, organizados em grupos de até quatro integrantes, deverão escolher a ordem de 

resposta de cada grupo, mediante sorteio. Cada grupo precisa ter um representante, que deve ir até a 

lousa e escrever a palavra depois de ter conversado com os colegas do grupo. 

Preparar uma lista com nome de países, garantindo que ela contenha países de todos os con-

tinentes para enriquecer a atividade. Iniciar a atividade dizendo o nome de um país e pedir ao grupo 

da vez que localize esse país no mapa-múndi, identificando-o com um adesivo.  

Ao colar o adesivo, o representante do grupo deve classificar, oralmente, a palavra que dá 

nome àquele país – em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ganha o grupo que conseguir acertar 

mais localizações de sílabas tônicas e classificações das palavras quanto ao acento tônico. Cada acerto 

pode valer um ponto. 

Sugestão de nomes: África do Sul (proparoxítona); Grécia (paroxítona); Irã (oxítona); Japão 

(oxítona); Colômbia (paroxítona); Canadá (oxítona); Bulgária (paroxítona); Bélgica (proparoxítona);  

Bolívia (paroxítona); Argélia (paroxítona); Rússia (paroxítona); Líbano (proparoxítona). 

 

Atividade 2 

Solicitar aos alunos que digam todos os nomes de países encontrados que são palavras propa-

roxítonas. Escrevê-las na lousa e acrescentar outras palavras que dão nomes a estados brasileiros, ci-

dades e objetos e que são proparoxítonas. Perguntar o que todas essas palavras têm em comum para 
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que eles observem a regularidade e respondam que todas as proparoxítonas devem receber acento 

gráfico. 

Aferição de aprendizagem 

Além das questões sugeridas a seguir, que podem ser aplicadas como forma de avaliação, afe-

rir processualmente a aprendizagem dos alunos em relação à: 

• realização das atividades da aula 1, ao identificar a posição da sílaba tônica de cada palavra 
e retomar a classificação das palavras de acordo com essa posição. 

• participação dos grupos no jogo da aula 2, ao classificar as palavras em oxítonas, paroxíto-
nas e proparoxítonas, de acordo com sua sílaba tônica. 

• interação dos alunos em todas as propostas de atividade. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Qual alternativa a seguir tem as palavras classificadas na sequência: oxítona, paroxítona e  
proparoxítona? 

a) (     )  café, retrato, árvore. 

b)  (     )  pátio, honesto, terra. 

c)  (     )  índio, bola, carro. 

d)  (     )  girafa, caju, galinha. 

2. Qual das palavras a seguir é proparoxítona? 

a)  (     )  cachorro. 

b)  (     )  fumaça. 

c)  (     )  médico. 

d)  (     )  gangorra. 

Gabarito das questões 

1. a 

2. c 


