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Observa! 
Presta muita atenção ao que  
te é apresentado.

Experimenta! 
Resolve os exercícios propostos.

Descobre! 
Tira conclusões.

Pesquisa! 
Fica a saber mais.

Ao longo do teu livro, vais 
encontrar vários símbolos 

que vão orientar o teu 
estudo.
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Etapa 1  Pensa em várias palavras.

 1.   Pensa em palavras que conheças e assinala com X  
a opção correta.

 a. Todas as palavras têm o mesmo número de sílabas?

        Sim.      Não.

 b. Todas as sílabas são formadas por uma consoante e uma vogal?

        Sim.      Não.

Etapa 2  Vamos analisar a divisão silábica de palavras.

 2.   Observa as palavras seguintes com atenção.

 pé verde cru sapatinho casa

 mal boneca mão bebé Eva

 frei paz belíssimo má agradavelmente

 prato flor pasta normal rebuçado

 2.1  Faz a divisão silábica das palavras e completa a tabela. Segue os exemplos.

  Nota: Podes pedir ajuda a um adulto.

Palavras com uma 
sílaba

Palavras com duas 
sílabas

Palavras com três 
sílabas

Palavras com quatro 
ou mais sílabas

§pé ve§r- de

Todas as sílabas são formadas por uma 
consoante e uma vogal?Atividade 1

Objetivos
>  Segmentar palavras em sílabas.

>  Reconhecer diferentes 

estruturas silábicas.

>  Classificar as palavras quanto ao 

número de sílabas.
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 2.2  Agora, responde novamente à questão. 

  Todas as palavras têm o mesmo número de sílabas?

    Sim.      Não.

 2.3  Observa com muita atenção as sílabas das palavras da tabela e volta a respon-
der à questão. 

  Todas as sílabas são formadas por uma consoante e uma vogal?

    Sim.      Não.

 2.4  Completa.

  Há sílabas formadas por…

  • uma                                       , como a sílaba E- de Eva;

  • uma                                        e uma vogal, como bo- de boneca;

  • uma consoante e duas                                       , como em mão;

  •  uma consoante, uma                                             e uma  
                                      , como em mal;

  • duas consoantes e uma                                        , como em cru;

  • duas                                        e duas vogais, como em frei;

  • duas consoantes, uma vogal e uma                                       , como em flor.

Etapa 3  Vamos aprender um pouco mais!

 3.   Assinala com X a opção que completa cada frase.

 a. A palavra mar tem…

        uma sílaba.      duas sílabas.

 b. A palavra pedrinha tem…

        três sílabas.      quatro sílabas.

 c. A palavra serão tem…

        duas sílabas.      três sílabas.

 d. A palavra irmãozinho tem…

        quatro sílabas.      cinco sílabas.

 3.1  Completa.

  As palavras com                                 sílaba, como mar, chamam-se monossílabos.

  As palavras com                                 sílabas, como serão, chamam-se dissílabos.

  As palavras com                                 sílabas, como pedrinha, chamam-se trissílabos.

   As palavras com quatro ou mais sílabas, como                                   , chamam-se 
polissílabos.   

Atividade 1
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    existem palavras com uma, duas, três, quatro ou mais sílabas;

    existem sílabas com diferentes estruturas (uma vogal, uma consoante e uma vogal, uma con-

soante e duas vogais, duas consoantes e uma vogal, duas consoantes e duas vogais, etc.);

    as palavras com uma sílaba chamam-se monossílabos;

    as palavras com duas sílabas chamam-se dissílabos;

    as palavras com três sílabas chamam-se trissílabos;

    as palavras com quatro ou mais sílabas chamam-se polissílabos.

APRENDI QUE…

Etapa 4  Vamos praticar!

 4.   Observa as palavras.

 santinho pera nenúfar soldadinho

 Laura brincar lá rei

 inverno pai amoroso amigavelmente

 lápis máquina mau felicidade

 sim deliciosa cá framboesa

 4.1  Sublinha as palavras anteriores de acordo com o código de cores:

    palavras com uma sílaba    palavras com três sílabas

    palavras com duas sílabas    palavras com quatro ou mais sílabas

 4.2  Completa a tabela com as palavras que sublinhaste, fazendo a sua divisão silá-
bica. Segue o exemplo.

Monossílabos Dissílabos Trissílabos Polissílabos

ne- n§ú- fa§r
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Etapa 1  Vamos prestar atenção aos sons!

 1.   Diz em voz alta as palavras mar e maré.

 1.1  Estas palavras dizem-se da mesma maneira?

    Sim.      Não.

 1.2 Que diferenças encontras nos sons das duas palavras?

                                                                                                                                                                   

Etapa 2  Vamos prestar atenção à intensidade com que dizemos os sons.

 2.   Lê as duas palavras seguintes prestando atenção aos sons que produzes.
 Nota: Podes pedir ajuda a um adulto.

mar                            maré

 2.1  Além do som representado pela letra <e>, encontras alguma outra diferença 
entre os sons das duas palavras? Se sim, qual? 

                                                                                                                                                                  

 2.2  Agora, volta a dizer as palavras e repara nos sons representados pela letra <r>. 
Parece-te que o som representado pela letra <r> é dito com a mesma força ou 
intensidade nas duas palavras?

    Sim.      Não.

 2.3  Em qual das palavras o som representado pela letra <r> é dito com mais força 
ou intensidade? Rodeia-a.

mar                               maré

 2.4  O que concluis? Completa.

   As palavras mar e maré não se dizem da mesma maneira. Além do som repre-
sentado pela letra <e>, existe uma outra                                  entre os sons das duas 
palavras. Na palavra maré, o som representado pela letra <r> é dito com                                          

  força ou intensidade do que na palavra                                 .

Porque é que mar não se escreve  
com <e> no fim?Atividade 2

Objetivos
>  Reconhecer e produzir os sons 

representados por um <r> ou 

um <l> em início e em final de 

sílaba.

>  Escrever corretamente as 

palavras com as letras <r> e <l> 

no final das sílabas.




