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Plano de Aula para Segunda- Feira  13\04 

Português  

Conteúdo 

*Verbete 

Explicação 

*O Verbete enciclopédico é expositivo, por essa razão,costuma ser dividido em  

partes para apresentar as  informações de forma ordenada: 

 *A introdução traz informações gerais; 

*Os parágrafos seguintes apresentam informações mais especificas; 

Atividades 

1-Ler o texto das páginas: 60 e 61 

2-Fazer as atividades das páginas: 62 e 63 

No caderno- Passe para o caderno 

Encontro Vocálico, Encontro Consonantal e Dígrafo 

 

Encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais em uma palavra. 

Exemplos: coração, mamãe, herói, loiro, Paraguai, ciúme e poético. 

Classificação do encontro vocálico: ditongo, hiato e tritongo. 

DITONGO -> é o encontro de uma vogal e uma semi-vogal pronunciadas na 
mesma sílaba. 

Exemplos: 
água -> á – gua 
espécie -> es – pé - cie 
muito -> mui – to 
pelotão -> pe - lo – tão 
pais -> pais 

https://www.infoescola.com/portugues/encontros-vocalicos/
https://www.infoescola.com/portugues/ditongo/
https://www.infoescola.com/linguistica/silaba/


HIATO -> é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. 
Exemplos: 

receoso -> re – ce – o - so 
triunfo -> tri – un – fo 
poeta -> po – e – ta 
país -> pa - ís 

TRITONGO -> é o encontro de três vogais pronunciadas na mesma sílaba. 

Exemplos: 
saguões -> sa – guões 
quaisquer -> quais – quer 
enxaguou -> en – xa – guou 

Encontro consonantal é o encontro de duas consoantes, as duas consoantes são 
pronunciadas. 

Exemplos com as consoantes na mesma sílaba: 

Pedra -> pe – dra 
Planta -> plan – ta 
Glicose -> gli – co – se 
Gravidade -> gra – vi – da – de 

Exemplos com as consoantes em sílabas separadas: 

Garfo -> gar – fo 
Ignorar -> ig – no – rar 
Vista -> vis – ta 

Dígrafo é o encontro de duas letras com um único som. 

Exemplos: chapéu, piscina, carroça, descer, pássaro, mosquito, exceção, galinha, 
tampa, ponta, índia, comprimido e renda. 

Atividades 

1-Leia novamente o texto das páginas 60 e 61 e faça o que se pede: 

a- Retire 10 palavras com encontros vocálicos ,separe as silabas e classifique-os. 

b-Retire 5 palavras com encontro consonantal e separa as sílabas. 

c-Retire 5 palavras com dígrafos e sublinhe- os de vermelho. 

 

https://www.infoescola.com/portugues/hiato/
https://www.infoescola.com/portugues/tritongo/
https://www.infoescola.com/portugues/encontro-consonantal/
https://www.infoescola.com/portugues/digrafos/


 


