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Título: Acentuação das palavras 

Duração: 1 aula 

Introdução 

Conhecer as regras de acentuação das palavras é fundamental para escrever de acordo com 

a norma padrão da escrita. Reconhecer a sílaba tônica das palavras e classificá-las de acordo com a 

posição do acento tônico é um pré-requisito para entender as regularidades ou regras de uso da 

acentuação gráfica. 

Objetivos de aprendizagem 

Acentuação 

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

 

Recursos e materiais necessários 

Caderno, lápis preto, revistas, jornais, papel cartão, tesoura, cola. 

Desenvolvimento 

Aula – Acentuação gráfica das oxítonas e proparoxítonas: um jogo para chegar 

às regularidades  

Duração: Uma aula. 

Organização dos alunos: Individual ou em duplas. 

Atividade  

1. Distribuir, aos alunos em duplas, revistas e jornais impressos, como também uma tesoura, um 
tubo de cola e 20 cartões previamente recortados em cartolina. 

2. Desafiar cada dupla a: 

a) localizar e recortar nos jornais e revistas 10 palavras oxítonas acentuadas ou não. Lembrar que 

não vale recortar as palavras monossílabas; 

b) localizar e recortar 10 palavras proparoxítonas; 

c) ler em voz alta a relação das palavras oxítonas encontradas; 

d) ler em voz alta a relação das palavras proparoxítonas encontradas. 
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3. Instruir os alunos a colar as palavras recortadas no cartão recebido. Se as palavras estiverem 
escritas em uma fonte muito pequena, orientar que a registrem por escrito no cartão, em letra 
de imprensa. 

4. Organizar os cartões com as palavras em duas fileiras: OXÍTONAS e PROPAROXÍTONAS.  

5. Desafiar os alunos a encontrar o que pode ser observado quanto à regularidade da acentuação 
das proparoxítonas. Auxilie-os a concluir: todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. 

6. Desafiar os alunos a separar na coluna das oxítonas as que são acentuadas graficamente, para 
que concluam que são acentuadas graficamente as oxítonas terminadas em vogal a(s), e(s) e 
o(s) e em, incluindo o plural ens. Observação: antecipadamente, produzir um cartão com um 
exemplo de oxítona com um dos finais citados, para o caso de ninguém ter encontrado palavras 
que deem sustentação a alguma das regularidades. Sugerem-se as palavras: marajá(s), bambo-
lê(s), café(s), mocotó(s), carijó(s), avô, avós, ninguém, armazém/armazéns.  

 

Aferição de aprendizagem  

Conferir se as palavras trazidas pelos alunos correspondem ao que foi pedido é uma oportu-

nidade de avaliar se eles já estão familiarizados com a acentuação de oxítonas e proparoxítonas. 

Se julgar conveniente, finalizar o trabalho com outro jogo. Assim: 

1. Em grupos de quatro integrantes, solicitar que cada grupo escolha outras 20 palavras – 10 
proparoxítonas e 10 oxítonas – e as colem em papel-cartão, de modo que ganhem aspecto de 
cartões de jogos de tabuleiro. Procurar excluir as palavras repetidas.  

2. Os grupos dispostos em volta de uma mesa, devem misturem as palavras.  

3. Em seguida, cada grupo deve se dirigir à mesa e separar as fichas em dois montes: oxítonas 
acentuadas e proparoxítonas.  

4. O professor confere os montes e lê uma das palavras oxítonas para um aluno, que deve dizer 
qual a sílaba tônica e qual a regra correspondente. Cada acerto vale mais um ponto, além dos 
acertos da divisão nos montes.  

5. Os grupos se revezam até que voltem para a mesa inicial. O professor informa o placar e todos 
conferem qual grupo fez mais pontos. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Leia o trecho do texto “A bailarina de Degas”, a seguir. 

[...] agradecia ao público que só ela via e que só a ela aplaudia. 

Teresa Lopes. Histórias que acabam aqui: contos para a infância. Edições ArcosOnline.com. 2005. p. 22. 

Disponível em:<www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ea000115.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

Qual das palavras do trecho acima é uma proparoxítona? 

a)  (     ) via 

a)  (     ) aplaudia 

a)  (     ) agradecia 

a)  (     ) público 

2. Escreva um exemplo de palavra oxítona terminada em:  

-a(s): _____________________________ 

-e(s): ______________________________ 

-o(s): ______________________________ 

-em: _______________________________ 

Gabarito das questões 

1. d 

2. Respostas pessoais, desde que oxítonas acentuadas de acordo com a regularidade. 


