
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

# ESCOLA SEM MUROS

BEM VINDO (A) ÀS 

ATIVIDADES LÚDICAS



Querida Família

VAMOS BRINCAR!

Trouxemos para vocês mais uma atividade lúdica, 

para que através dos jogos de Língua Portuguesa,  vocês 

possam desenvolver as habilidades essenciais para o seu 

aprendizado.

Aprenda brincando!

BONS ESTUDOS!



5º ANO

LÍNGUA PORTUGUESA



Jogo da Velha  

Acentuação



Objetivo: Conhecer os sinais de acentuação e as 

marcas sonoras que representam.

Material utilizado:  Folhas

Tesoura

Lápis 

Canetinha 



Em uma folha de sulfite, faça um desenho do jogo 

da velha utilizando toda a folha. Como o exemplo.

Como Fazer:



Construção da Lista de Palavras

Escreva as palavras em uma folha e recorte-as. 

OXÍTONA PAROXÍTONA PROPAROXÍTONA

PÉ LÁPIS MÚSICA

VOVÓ TÊNIS MÉDICO

SOFÁ FÁCIL ÓCULOS

CAFÉ VÍRUS VÍTIMA

SABIÁ ÁLBUM PRÍNCIPE

DOMINÓ SAFÁRI PÁSSARO

PARANÁ PÓLEN MÁQUINA

ARMAZÉM TÓRAX LÂMPADA

MARACUJÁ AÇÚCAR EXÉRCITO



REGRAS DO JOGO

1- A dupla de participantes inicia o jogo estipulando o número de partidas e 

tiram “par ou ímpar” para ver quem inicia o jogo.

2- O jogador que inicia o jogo escolhe uma palavra e coloca no jogo da velha, e 

em seguida o segundo jogador fará o mesmo.

3- O jogador que conseguir completar 3 palavras com o mesmo tipo de 

acentuação (oxítona, paroxítona ou proparoxítona), vencerá a partida.

4. Ganhará o jogo, o jogador que vencer o maior número de partidas 

estipuladas no início.



O jogador que está utilizando as palavras paroxítonas (em cor de rosa) não 

conseguiu marcar ponto, pois o jogador  adversário colocou uma palavra 

oxítona (AZUL), atrapalhando-o  a marcar o ponto.

EXEMPLO:

CAFÉ

SAFÁRI

LÁPIS

SOFÁ



O jogador venceu essa partida pois, conseguiu colocar três 

palavras seguidas no jogo da velha (no caso todas são 

paroxítonas).

s

SAFÁRI

LÁPIS

SOFÁ

CAFÉ

AÇÚCAR

?
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