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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Unidade temática: Análise linguística / semiótica (Ortografização). 

Objeto do conhecimento: Construção do sistema alfabético e da Ortografia exercitando a 

compreensão do comportamento dos ditongos na escrita. 

 

1- Trilha dos Ditongos - Convide sua família para jogar com você! 
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Você poderá construir uma trilha na sua casa de qualquer tipo de papel ou no chão com materiais 

simples. Você vai precisar de um dado também. Caso não tenha algum, faça a impressão ou registre 

de 1 a 6 em papel e realize como sorteio.  

Utilize pequenas pedras ou grãos secos para os pinos do jogo. 

A ideia é se divertir! Mãos à Obra! 

 

DITONGO - Quando juntamos duas ou mais 

vogais em uma palavra, temos um encontro 

vocálico. Estão na mesma sílaba. 

Exemplos: bei-jo; sau-dade; cai-xa 

TRITONGO – Encontro de três vogais na mesma 

sílaba. 

Exemplos: pa-ra-guai; sa-guão 

HIATO - Quando duas vogais estão juntas na 

mesma palavra, mas em sílabas diferentes.  

Exemplos: sa-ú-de; pa-ra-í-ba; so-ar 

 
 

 

 

REGRAS DO JOGO 

OBJETIVO: Não basta chegar em primeiro. 

Ganha quem acumular mais cartas especiais. 

COMO JOGAR: 

 Inicia quem tirar o número maior no dado; 

 Os jogadores lançam o dado de acordo com o 

número disposto; 

 Se o jogador cair no CADEADO, ele passa a 

vez e fica imóvel até a próxima jogada; 

 Ao chegar a uma casa com ENVELOPE, ele 

deve responder entre as alternativas A e B. Se 

acertar leva a carta especial. Se errar, retorna 

ao INÍCIO da partida. 
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Minha lista de CARTAS ESPECIAIS: 
 

ACERTOS EQUÍVOCOS (ENGANOS) CORREÇÃO 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Escreva as respostas corretas no seu caderno. Depois peça ajuda de alguém da família para 

conferir se estão corretas as suas respostas. 

Caso não utilize a trilha, realize a escrita correta das palavras em seu caderno. 
 


