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Pais, ouvimos muito sobre desenvolver habilidades 

sociais em nossos filhos. As habilidades sociais desenvolvidas  

promovem um bom e saudável relacionamento em casa e em 

outros ambientes que nossos filhos frequentam. 

Filmes, histórias e jogos infantis sempre abrem 

portas para um bom diálogo, podendo conversar sobre valores, 

comportamentos, respeito e empatia.

Para que importantes habilidades sociais sejam 

desenvolvidas separe tempo para seu filho, brinque, converse, 

assista filmes, conte histórias.

HABILIDADES SOCIAIS



Cooperar:

É preciso saber 

lidar com outras 

pessoas.

Comunicar: 

É preciso se fazer 

entender e interagir. 

Um dos pilares do 

trabalho em grupo.

Saber dividir: 

As relações 

sociais envolvem 

compartilhamento

Sentir empatia: é 

preciso olhar o outro 

e se compadecer 

com seu sofrimento.

Respeitar: 

Reconhecer o 

valor do outro.

Demonstrar 

gratidão:

Dizer obrigado 

é valioso

E quais são essas habilidades?



Clique para assistir 
a contação de história.

https://www.youtube.com/watch?v=nfdBQu0O0DE&feature=share&fbclid=IwAR1gXN27pmiIKZ4kzMtONrmsbcTICBfN_G_sZYd2qIm1yml7g-pZjeyiXlU


Converse com sua família sobre a história: A parte que 

falta – Autor: Silverstein, Shel.

O Livro” A Parte Que Falta” conta a história de 

um sentimento comum : O sentimento que 

falta alguma coisa para a vida ser completa ou 

mais feliz. O Círculo rola o livro todo à procura 

de alguma coisa...

O Círculo encontrou o que estava  

procurando?

O círculo se sentiu completo e feliz com a  

parte que lhe faltava?

E nós, somos felizes e completos ou estamos 

sempre procurando a parte que nos falta?



Hora de recordar

O que é ACENTUAÇÃO GRÁFICA?

A acentuação gráfica consiste na aplicação de 

certos símbolos escritos sobre determinadas 

letras para representar o que foi estipulado 

pelas regras de acentuação do idioma. De 

forma geral estes acentos são usados para 

auxiliar a pronúncia de palavras.

TODAS AS PALAVRAS 

PROPAROXÍTONAS SÃO ACENTUADAS.

EX: PÁSSARO



MÃOS NA MASSA

Dominó acentuação
DOMINÓ – ACENTUAÇÃO GRÁFICA

OBJETIVO – Avaliar ludicamente os conhecimentos sobre a classificação das palavras quanto à

acentuação gráfica: oxítona, paroxítona e proparoxítona.

MATERIAL – folhas contendo 22 peças do dominó. Cada peça contém, de um lado, à esquerda,

uma palavra, e de outro, à direita, uma classificação quanto a acentuação gráfica. Exemplo: café-

proparoxítona. A tarefa é unir a classificação da direita ( proparoxítona, no caso ) a uma palavra

que se encontre em outra peça e que esteja de acordo com a classificação. ( Pétala, por

exemplo.)

DESENVOLVIMENTO – Copiar as as palavras dos slides, recortar as fichas do dominó, plastificar,

ou colar em papel cartão ou cartolina. O jogo terá no mínimo, dois participantes. Quem terminar

primeiro as suas fichas, vence. Desafie sua família!



ParoxítonaParaná

OxítonaFátima

Oxítona

ProparoxítonaCoração

Leitura

ParoxítonaMônica

OxítonaOnça

ProparoxítonaPelé

OxítonaPássaro

ProparoxítonaTânia

ParoxítonaPulmão

ParoxítonaAbóbora

OxítonaPlaneta

ProparoxítonaParabéns

ParoxítonaHelicóptero

OxítonaFilme

ProparoxítonaMansão

OxítonaMúsica

ProparoxítonaCamiseta

ParoxítonaCipó

Café Proparoxítona

Fábio Paroxítona

OxítonaPétala

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

https://drive.google.com/file/d/1YZ14nFCj5JlFy7GL9ffsegQ1wtCQpDe5/view?usp=sharing





