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ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Segunda- Feira

30/8

Rotina do dia.

Registrar o cabeçalho e as atividades em seu caderno.
Correções das atividades referente a aula do dia anterior.
Atividades de Língua Portuguesa - avaliação bimestral. Gramática: sílaba tônica.

1º Registrar o cabeçalho do dia e as atividades

(seguindo o exemplo que já consta em seu caderno).

2° Acompanhar no grupo do whatsapp as correções das atividades referente a aula
do dia anterior.

3° Língua Portuguesa.

Acessar o Link que estará disponível no grupo do whats app para realizar a avaliação
bimestral de Língua Portuguesa.

4° SÍLABA TÔNICA

A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra
há apenas uma sílaba tônica.

Quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível
perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que as demais, é o que
chamamos de sílaba tônica.

Podemos classificar as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas,
essa classificação dependerá da posição da sílaba tônica.

Aí vai um lembrete especial, do qual você não poderá nunca se esquecer!
Nós contamos a sílaba das palavras, começando do fim para o começo.



Exemplo

As Oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica aparece na última sílaba.

Paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica aparece na penúltima sílaba.

E as Proparoxítonas são as palavras cuja sílaba tônica aparece na antepenúltima sílaba.

ACESSE OS LINKS ABAIXO PARA OBTER MAIS EXPLICAÇÕES SOBRE A
CLASSIFICAÇÃO DAS SÍLABAS TÔNICAS.

https://www.youtube.com/watch?v=ISlTfuTU1MI

https://www.youtube.com/watch?v=TqRuZymYdy0

https://www.youtube.com/watch?v=38VvVCo-BrU

https://www.youtube.com/watch?v=ISlTfuTU1MI
https://www.youtube.com/watch?v=TqRuZymYdy0
https://www.youtube.com/watch?v=38VvVCo-BrU


5° PINTE A SÍLABA TÔNICA DAS PALAVRAS ABAIXO.

6° FAÇA UM CÍRCULO AO REDOR DAS SÍLABAS TÔNICAS DE CADA PALAVRA.

7° ESCREVA NOS PARÊNTESES A SÍLABA TÔNICA DE CADA PALAVRA.



8° Classifique as palavras quando a sílaba tônica: OXÍTONA, PAROXÍTONA ou
PROPAROXÍTONA.


