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Queridos alunos, pais e professores,

O ano letivo de 2020 tomou um rumo inesperado devido à pandemia do

novo coronavírus. Mas, não podemos perder nosso foco na aprendizagem e na

troca de experiências. Sabemos que ainda não é possível que estejam na sala de

aula, no contato com os colegas e professores. Por isso, a Secretaria Municipal de

Educação apresenta à toda rede de ensino e comunidade luzianiense o nosso

Material de Apoio Remoto, que disponibilizado através do site tornará possível a

continuidade daquilo que já foi trabalhado em sala de aula, aprofundando e

ampliando os conhecimentos adquiridos.

Sabemos que esse momento traz novos desafios, que nos leva a criar

novos caminhos na busca das soluções. Assim surgiu esse material, com o intuito

de dar prosseguimento no trabalho pedagógico, de forma simples e interativa,

contando com o apoio da família e comunidade escolar.

Desejamos que tenham experiências enriquecedoras ao realizar as

atividades, pois cada uma foi pensada com muito carinho e cuidado visando

promover a aprendizagem de forma lúdica e significativa.

Bons estudos!

Divisão de Ensino Fundamental



Cuidando de Luziânia

Vamos ficar em casa

Por cuidado e proteção

Não é medo, é consciência

Preocupação com o irmão.

Nem todos serão afetados

Mas há aqueles que sim

Por isso é preciso atitudes

Para a vida prosseguir.

Estamos bem comprometidos

Em parar a pandemia

Esse é papel de todos

Seu, meu e da nossa família.

Nós estamos separados

Longe de aglomeração

Mas isso não nos impede

De seguir com a educação.

O contato com o outro é importante

Nos traz afeto e carinho

Mesmo fisicamente distantes

Ninguém estará sozinho.

Autora: Professora Magda Marques Melo
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História em quadrinhos - ou HQ - é o

nome dado à arte de narrar histórias por

meio de desenhos e textos dispostos em

seqüência, normalmente na horizontal.

1º Dia

Em tempos de isolamento social, precisamos ainda mais ser atenciosos com os

nossos amigos. Leia atentamente.

Hora de interpretar

O que achou da história em quadrinhos?

___________________________________________________________________

Essa  história em quadrinhos é da turma da Mônica. Você conhece outras? 

Escreva abaixo:

___________________________________________________________________

1 

2 

3 
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Agora que você já leu , liste os nomes de alguns de seus melhores amigos da

escola.

As histórias em quadrinhos tem como um 

dos  objetivos,  proporcionar uma leitura 

com base no  entretenimento e  diversão, 

causar o humor, se divertir .

As histórias em quadrinhos podem também transmitir uma informação, uma

alerta à população. Analise as afirmativas abaixo e escreva verdadeiro ou falso.

a) Utilizam das Histórias em Quadrinhos para fazer as famosas

campanhas comunitárias, relacionadas a riscos de doenças, ao desperdício de

água, aos problemas causados pelo trânsito; entre outros.

b) São compostas por uma linguagem verbal e uma não verbal,

associando imagens e palavras, para facilitar o

entendimento do leitor.

c)

O diálogo entre os personagens aparece através de balões,

sendo que eles variam muito de formato.

d) É uma proposta de leitura que não é divertida.

e) Não desperta interesse.

5

4 

O registro 

pode ser feito 

no caderno!
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2º Dia

Observe algumas das capas de campanhas das Histórias em Quadrinhos que

também podem ser chamadas de HQs e ligue cada uma ao seu assunto.

6

7 Leia o título da capa da história em quadrinhos e sugira outro como se fosse

você o autor.

a)
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b) 

C)

8 Agora, reescreva os títulos que você criou.
O registro pode ser 

feito no caderno!
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A linguagem utilizada nas histórias em quadrinhos é verbal e não

verbal.
9

verbal é aquela 

expressa por meio de 

palavras escritas ou 

faladas.

A linguagem não- verbal, 

utiliza dos signos visuais para 

ser efetivada, por exemplo, as 

imagens nas placas e as cores 

na sinalização de trânsito.

a) Agora, crie um diálogo e escreva dentro dos balões. Não esqueça de dar um título 

para a sua história.  

Cascão e Cebolinha                  

em..............................................

3º Dia
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11

10 A diversão é certa! Nem sempre conseguimos nos expressar com palavras.

Observe os quadrinhos.

a) O que você observou e sentiu ao analisar as imagens? 

Fazer amizade é bom demais! Observa as imagens e crie frases bem criativas.

O registro pode ser 

feito no caderno!
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Criar história em quadrinhos é uma arte. Agora é sua vez de ser artista! Elabore

uma história em quadrinhos utilizando os recursos estudados. O tema é sobre as

boas amizades. Não esqueça do título.

12

O registro pode ser feito no 

caderno!


