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Eixo 2: Educação Básica 
 
Resumo 
O presente trabalho apresenta um relato de experiência realizado com os alunos do 
5º ano do ensino fundamental do no Colégio de Aplicação Pedagógica da UEL, 
Professor José Aloísio Aragão por meio de/a da participação do Programa Residência 
Pedagógica- CAPES. O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a 
importância da participação do aluno na atividade de ensino de conceitos por meio de 
jogos como instrumento didático, bem como a interação do aluno com o objeto de 
conhecimento. A atividade realizada foi na disciplina língua portuguesa, em que os 
conceitos abordados foram: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Como resultados 
os alunos conseguiram por meio do jogo realizar a internalização e relacionar os 
conceitos que eles vivenciam no seu cotidiano. 
 
Palavras-chave: Residência Pedagógica; Formação docente; Ensino de conceitos. 
 

Introdução 
 

Este trabalho apresenta um relato de experiência realizado no Colégio 

de Aplicação Pedagógica da UEL Professor José Aloísio Aragão, por meio da 

participação do Programa Residência Pedagógica- CAPES. Este programa tem como 

finalidade a inserção do estudante de licenciatura no ambiente escolar a fim de 

vivenciar diversas experiências voltadas à docência, como realizar intervenções, 

aproximar-se da realidade e da rotina escolar,usando o aporte teórico que adquiriu 

durante o seu processo de formação.  

Deste modo iremos apresentar o relato de uma experiência de uma 

intervenção vivenciada em uma turma do 5º ano dos anos iniciais do ensino 

fundamental, na disciplina de língua portuguesa, em que os conceitos abordados 

foram: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 
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O presente trabalho foi escrito com o objetivo de refletir sobre a 

importância da participação do aluno na atividade de ensino de conceitos por meio do 

jogo como instrumento didático, bem como a interação do aluno com o objeto de 

conhecimento. 

 

Metodologia 

 

O plano de aula foi desenvolvido de acordo com a BNCC, tendo como 

Unidade Temática: Análise linguística/semiótica (Ortografização), contemplando a 

habilidade: (EF05LP03) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas, o objeto do conhecimento foi: Conhecimento das diversas grafias do 

alfabeto/Acentuação, com tudo isso definido passamos para os objetivos que ficaram 

definidos como geral: conhecer as diversas grafias do alfabeto/acentuação; 

específicos: Exercitar a regra de acentuação das palavras, a partir do jogo. 

Iniciamos a aula retomando de forma oral o que são os conceitos de: 

oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas para apresentar o jogo (figura 1) que  consistiu 

em uma tabela com 13 linhas e 4 colunas, na coluna de número 1 o aluno deveria 

colocar o tema da rodada (animal, comida e etc.) na coluna de 2 inserir uma palavra 

oxítona relacionada ao tema, já na de número 3 uma palavra paroxítona, e uma 

proparoxítona na 4º coluna. Após a atividade recolhemos as folhas e corrigimos. 

Escolhemos trabalhar com jogos, pois o mesmo pode proporcionar para o aluno uma 

motivação para aprender e internalizar os conceitos trabalhados, promover a 

organização e nesse caso a concentração.  

 

Figura 1: jogo STOP da acentuação 
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Fonte: as autoras 

 

Discussão 

 

O jogo foi uma das atividades realizadas com o intuito de possibilitar 

a apropriação dos conceitos de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. O uso do jogo 

como instrumento de ensino de conceitos foi pensada como um meio diferente para 

que os estudantes colocassem em prática os conhecimentos adquiridos, por meio de 

um processo de operação mental. Essa proposta foi elaborada com o intuito de 

romper com o processo mecânico em que o aluno apenas recebe as palavras e faz a 

identificação da categoria, o jogo exige que o aluno pense em todo o processo, faça 

associações, raciocine e tome decisões, além de tornar mais atrativo para o aluno 

pela própria característica da atividade. 

Segundo Sforni e Galuch (2006, p. 227), para que os alunos possam 

se apropriar dos conceitos  

 

[...] são bem vindas atividades de ensino que possam contribuir para 
desenvolver nos alunos: a percepção e a atenção deliberadas em 
relação ao fenômeno estudado; a reflexão sobre o saber já dominado, 
frente ao novo conhecimento; a memória seletiva, dentre as várias 
fontes de informação disponibilizadas; o raciocínio, com os conceitos 
adquiridos, dentre outros. 
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Começamos realizando um breve questionamento com os alunos, 

sobre o que eles sabiam as regras de acentuação, o que torna uma palavra oxítonas, 

paroxítonas e proparoxítonas. Grande parte dos alunos respondeu de forma correta, 

logo após explicamos como se daria o jogo. 

No começo da explicação os alunos tiveram algumas dificuldades de 

relacionar o jogo com os conceitos de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, pois 

para eles a docente costumava passar no quadro a lista de palavras para os mesmos 

classificarem. Ao explicar mais uma vez a proposta do jogo apresentamos também 

um exemplo de como se daria a execução deste jogo, por exemplo: na categoria 

animal colocamos a palavras jacaré que é uma oxítona.  

Neste momento percebemos que alguns alunos não demonstraram 

muito interesse no jogo, mesmo assim colaboraram com alguns temas pré-

selecionado: animal; comida; escola;  objetos de casa; mercado; diversão; profissão; 

nome; número; desenho; instrumento musical. 

Na primeira linha da tabela do jogo poucos alunos demonstraram 

dificuldades em identificar se a palavra era oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, 

pois não estavam identificando qual a silaba tonica da palavra, então um aluno 

começou a bater palmas e pronunciar a palavra em voz alta para realizar a separação 

de sílaba de forma correta e assim conseguiu identificar a sílaba tônica. Na sequência, 

os demais alunos ao redor começaram a fazer a mesma coisa, isso fez com que os 

alunos tivessem uma função ativa na atividade, pois criaram meios para assimilação 

dos conceitos. Sobre isso, Haydt (2006, p.61) nos mostra: 

 

se o que pretendemos é que o aluno construa seu próprio 
conhecimento, aplicando seus esquemas cognitivos e assimiladores 
à realidade a ser aprendida e desenvolvendo o seu raciocínio, 
devemos permitir que ele exerça sua atividade mental sobre os 
objetos e até mesmo uma ação efetiva sobre eles. 
 

Isso fez com que os alunos começassem a ter muito mais interesse 

em participar da atividade, pois conseguiram relacionar as palavras utilizadas no seu 

cotidiano com os conceitos de oxítona, paroxítona proparoxítona.  
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O jogo utilizado proporcionou a eles a associação dos conceitos que 

eles já tinham com as categorias determinadas da atividade, pois a proposta realizada 

tinha uma intencionalidade. De acordo com Balestra; Gequelin (2008, p.4)  

 

Os jogos contribuem da seguinte maneira: Eles aumentam a 
motivação da criança para aprender, desenvolve a autoconfiança, a 
capacidade de organização, a imaginação,  concentração, a atenção, 
o raciocínio lógico-dedutivo e, a sociabilidade, pois jogando ela 
interage com outras pessoas. Os jogos também estimulam a 
comunicação e o trabalho em equipe, facilitam a aquisição de novos 
conhecimentos, proporcionam experiências, desenvolvem o aspecto 
físico e mental e estimulam a criança a procurar alternativas para 
solucionar problemas.  
 

Os alunos identificaram a proposta como desafiadora e a partir disso 

foram preenchendo todas as categorias até finalizar a cartela. Segundo Vygotsky 

(2004, p.144) “[...] o bom ensino não é aquele que incide sobre o que a criança já 

sabe ou já é capaz de fazer, mas é aquele que faz avançar o que a criança já sabe, 

ou seja, que a desafia para o que ela ainda não sabe ou só é capaz de fazer com a 

ajuda de outros”. 

 

Considerações Finais 

 

No decorrer do desenvolvimento da atividade os alunos conseguiram 

mostrar que se apropriaram dos conceitos: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas 

por meio do jogo, algo desafiante para mesmos. No primeiro momento achamos que 

eles não iriam gostar da atividade, mas a proposta se tornou algo significativo e 

proporcionou associação com os conhecimentos já adquiridos anteriormente com os 

conceitos que foram desenvolvidas durante a proposta do jogo. 

Ao apresentar a proposta do jogo, o que se tornou mais significativo 

para eles foi a autonomia ao escolher as palavras para preencher as categorias 

possibilitando criar estratégias para conseguir preencher toda a ficha. Uma das 

estratégias elaborada por eles foi falar em voz alta as palavras e bater as palmas para 

identificar a separação das sílabas para encontrar a sílaba tônica. Desta forma foi 

abordado neste texto uma proposta de jogo que podem ser trabalhado os conceitos: 
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oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas que auxilia os alunos na interação com o 

objeto de conhecimento e a internalização dos conceitos. 
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