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Introdução  Organizar a turma de modo que todos possam 
ler fichas que serão mostradas à frente na sala. 
Mostrar fichas com imagens e palavras com 
som nasal para todos os alunos lerem e 
destacarem o som. 
Ao apresentar as fichas estimule-os a ler em 
voz alta e lembrar de outras palavras que 
também tem o som nasal explorado. 
Apresentar o termo com marca de nasalidade 
na palavra, ou seja, ao pronunciar algumas 
sílabas em determinadas  palavras o ar sai pela 
boca e pelas fossas nasais. 

Desenvolvimento  Observação: Organizar a turma de maneira que 
todos visualizem as imagens dispostas no 
quadro, oriente-os a lerem em voz alta cada 
uma das palavras. Diga para a turma toda ler 
ao mesmo tempo, em seguida peça que alguns 
alunos leiam sozinhos em voz alta. 
 
Manipulação, comparação e contraste: Explore 
a pronúncia de cada uma delas, focando a 
atenção da turma para o som nasal das 
palavras apresentadas.  
Questione: 
● Quais são as palavras que apresentam 

uso de til? 
● Em quais palavras foram usados M no 

final da sílaba? 
● E quando aparece N no final da sílaba? 
● Vamos ler: 

BALÃO/TAMANDUÁ/CARAMBOLA. Ao 
pronunciarmos essas palavras em voz 
alta o que percebemos de comum entre 
elas? 

● Alguém conhece outras palavras que 
poderiam fazer parte desse conjunto? 

- Faça uma lista dessas palavras que os 
alunos forem elencando. 



- Leia para a turma:  Ao lermos em voz 
alta essas palavras, percebemos que a 
pronúncia é a mesma quando há TIL, M 
ou N no final da sílaba. 

● Questione: Onde está a diferença nas 
palavras lidas? 
 

Explore com a turma que a diferença está 
concentrada na escrita. Leve-os a perceber as 
regularidades, em especial quando aparece M 
ou N no final da sílaba. 
 
Estimule-os a observar e refletir sobre o uso de 
M/N e a diferença na nasalidade do uso do til. 
Não apresente de imediato a regra do uso de 
M/N (usamos M antes de P e B e  N antes das 
demais consoantes), estimule-os a perceber as 
regularidades observando a escrita as palavras. 
Caso não percebam apenas observando e 
analisando, faça as intervenções apontando 
nas fichas e questionando a turma sobre a letra 
posterior ao M/N nas palavras e quando 
usamos o til. 
 
Proponha que a turma, coletivamente organize 
as palavras em grupos. Caso os alunos não 
consigam identificar os possíveis grupos: Grupo 
de palavras com TIL, grupo com M no final de 
sílaba e grupo com N no final de sílaba, eles 
poderão ser propostos por você. 
Com as próprias fichas apresentadas 
inicialmente, separe no próprio quadro os 
espaços para cada grupo. Peça que os alunos 
façam a separação das palavras no grupo 
correspondente, onde um a um escolhe uma 
ficha com a imagem e a palavra escrita e a 
aloque no local adequado. 
 
Reflexão sobre o objeto de conhecimento em 
foco na aula: Foque com a turma durante a 
leitura  em voz alta das palavras, as sílabas com 



marcas na nasalidade, é importante que 
reflitam sobre essas marcas de nasalidade nas 
palavras expostas, ou em outras caso os alunos 
apresentem durante a aula. 
Leve a turma a perceber que  a diferença do 
uso de til, M e N no final das sílabas está ao 
escrever a palavra, pois a pronúncia é idêntica. 
 

Fechamento   Sistematizar e anotar as regularidades. 

 
 


