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Nossa proposta visa leitura de imagens e utilizaçãodas 
linguagens verbal e não verbal por meio da abordagem 
de ensino pautada em gêneros textuais,conforme 
proposta contida nas Diretrizes Curriculares de 
Educação Básica Língua Estrangeira Moderna(2008). 



 
 

Apresentação 

 

Escolhemos para este trabalho os gêneros Charges, 
Cartuns e Tiras Humorísticas no qual o humor crítico 
inserido apresenta episódios ou fatos do cotidiano 
propiciando momentos de diversão, de riso e reflexão, 
podendo assim interpretar a sociedade em seus hábitos, 
enfim, compreender o efeito produzido em cada ato 
discursivo, constituído histórica, ideológica e 
socialmente. 

Eles cumprem um papel fundamental na cultura de um 
país, pois circulam com desenvoltura em todas as 
camadas sociais, e têm como função um papel 
ideológico, que é o de retratar instantaneamente uma 
crise que pode ser governamental, social ou individual, 
diante desta evidencia, é urgente que a imagem (texto 
não verbal) tenha um papel de igual importância no 
âmbito escolar, como já é com o texto verbal, não 
apenas para que este ambiente seja mais coerente com 
o mundo do aluno/leitor, mas também para prepará-lo 
para a leitura critica das imagens. Propomos neste 
trabalho a construção de sequência didática que 
contempla as capacidades de linguagem: capacidades 
de ação, capacidades discursivas e capacidades 
linguístico-discursiva explorando elementos não verbais 
potencializando assim a leitura crítica 

 

Palavra chave Leitura; gêneros textuais; imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                SUMMARY 

 

 

INTRODUCTION.............................................................................................4 

PRESENTATION TO THE TEACHER............................................................5 

 

CHARGE……………………………………………………………………………6 

Action capacity………………………………………………………………….   7 

Discursive capacity……………………………………………………………...11 

Linguistic-discursive capacity……………………………………………….. 14 

 

CARTOON  ……………………………………………………………….............17 

Action capacity…………………………………………………………………...18 

Discursive capacity………………………………………………………………21 

Linguistic-discursive capacity…………………………………………………22 

 

COMIC STRIP……………………………………………………………………...25 

Action capacity……………………………………………………………………26 

Discursive capacity……………………………………………………………... 29 

Linguistic-discursive capacity………………………………………………... 35 

LEARNING CONTROL LIST…………………………………………………......39 

 

 APPENDICE...................................................................................................40               

REFERENCES.................................................................................................43 

 



4 
 

 

                                                INTRODUÇÃO 

O Material Didático (Unidade Didática) aqui apresentado foi elaborado por 

mim, professora PDE-2010, e refere-se ao meu Projeto de Intervenção Pedagógica 

na Escola através dos gêneros.“Charges, Cartuns e Tiras Humorísticas a Leitura 

através das imagens”,no estudo dos gêneros conforme proposta contida nas 

Diretrizes Curriculares de Educação Básica Língua Estrangeira Moderna (PARANÁ, 

2008), que será implementando no segundo semestre do ano letivo de 2011, que 

corresponde ao terceiro período do PDE. Este trabalho foi elaborado como subsídio 

para professores e alunos do Ensino Médio e visa auxiliar o professor no trabalho de 

leitura e estudo das imagens. O trabalho será desenvolvido com alunos do primeiro 

ano do Ensino Médio. 

Como essa proposta aborda a leitura de imagens que vem ocupando espaço 

no cotidiano leitor dos sujeitos, faz-se necessário entender as relações de sentido 

que configuram neste processo, que trabalha com as linguagens, verbal e não 

verbal, constituindo um sistema múltiplo, com estrutura própria. 

Nossa proposta trabalha no processo de formação de leitores através da 

utilização das Charges, Cartuns e Tiras Humorísticas, visto que a palavra e a 

imagens misturam-se, completam-se e justificam-se,como diz Laje(1987,p.07)“Uma 

imagem pode conter informação que não cabe em mil palavras e uma palavra pode 

resumir o conhecimento de mil imagens”.Vivemos em um universo em que o aspecto 

visual é preponderante. 

 Esta proposta tem como objetivo despertar o aluno o ensino da língua Inglesa 

para a leitura crítica através dos gêneros Charges, Cartuns e Tiras Humorísticas 

dentro das capacidades de linguagem. A capacidade de ação é a relação do 

contexto de produção, a capacidade discursiva que possibilita ao sujeito escolher a 

infra-estrutura geral do texto, e a linguístico-discursiva que são as operações 

implicadas na produção textual.  

 As atividades desenvolvidas pelos alunos serão avaliadas durante as aulas, a 

participação do aluno, seja individual ou em grupo, pesquisas, produção, atividades 

desenvolvidas em sala de aula. As atividades receberão valor somatório, contínua e 

diagnóstica acontecendo em todos os momentos, diferentes formas e estarão de 

acordo com o sistema de avaliação da escola na qual será implementado. 
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                                              APRESENTAÇÃO 

Caro (a) Professor (a) 

  O presente trabalho tem como finalidade proporcionar aos alunos do 
primeiro ano do Ensino Médio um ensino aprendizagem mais eficiente e agradável. 

  Apesar da grande disponibilidade de informações dos dias de hoje não 
é difícil encontrar alunos que não têm acesso a jornais e revistas. Como 
consequência estes alunos desenvolveram as capacidades necessárias para a 
leitura dos gêneros, Charges, Cartuns e Tiras Humorísticas entre outros. 

  Acreditamos que através das imagens é possível melhorar o nível de 
aprendizado dos alunos. O maior problema é a ausência de criticidade do aluno 
neste gênero textual. 

  O papel do professor deve ser pensado e refletido para que o ensino, 
em todos os níveis e instâncias, seja conduzido para a formação de cidadãos, pois 
trata-se de um gênero que, através do humor, pode ser formador de opiniões. 

  O uso de Charges, Cartuns e Tiras Humorísticas permite apresentar 
conteúdos de forma interessante e atrativa envolvendo os alunos,tornando o 
processo ensino aprendizagem significativo.Busca-se então, a formação de 
indivíduos, o que inclui o desenvolvimento de consciência social, criatividade, mente 
aberta para conhecimentos novos, enfim, uma reforma na maneira de pensar e ver o 
mundo. 

  Este material é composto de 3 unidades didáticas: Charges, Cartoon e 
Comic Strip e foi elaborado com o intuito de complementar como material de apoio 
ao trabalho do professor. 

                      As unidades didáticas contêm: questões com ênfase no conhecimento 
do mundo sobre o assunto em questão, elementos característicos do gênero 
abordados com texto em português e inglês. Na gramática há análise lingüística dos 
elementos gramaticais que mais se destacam no texto, facilitando a compreensão do 
gênero textual, atividades variadas de acordo com o estudo do gênero abordado 
para o aluno ampliar seu conhecimento. 

   Ressaltando que todos os textos/imagens apresentados são 
autênticos, seguidos de atividades de interpretação norteadas pelo estudo do 
gênero. 
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objetivos 
 
 

 Objetivo Geral 
 

• Desenvolver e Incentivar nos alunos o hábito de ler criticamente os 
gêneros Charges. 
 

 Objetivos Específicos  
 

• Valorizar a leitura como meio de obter informações e ampliar sua 

cultura e como instrumento de lazer 

• Desenvolver no aluno a capacidades de aplicar, em seu campo de 

trabalho ou no âmbito de estudos superiores, os conhecimentos 

adquiridos; 

• Fazer o aluno perceber a intertextualidade do gênero charge; 

• Afiar imaginação criadora e consciência critica através da leitura das 

imagens, relacionar as ideias essenciais para perceber os problemas 

que o texto levanta; 

• Aguçar a capacidade de criação e de criticidade do aluno. 
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1- WORK YOUR ACTION CAPACITY! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Access your mind!!! 

1. Você se acha uma pessoa bem humorada? 

_______________________________________________________________ 

2.Você tem costume de ler seções de humor? Onde? 

_______________________________________________________________ 

3. Quais os gêneros abaixo você acha que tem o humor com característica? 

(      ) Seminar(aula) 

(      ) Comic book (gibi) 

(      ) Horoscope (horóscopo) 

(      ) Recipe(jornal) 

 

1 - Let’s check your knowledge about CHARGE 

a. Do you know what a Charge is? 

_______________________________________________________________ 

Teacher, comment that when it 
comes to charges, the student has 
to observe carefully not only the 
text but also the image because 
this is very important for the 
comprehension. 
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http://2.bp.blogspot.com/-sLqqN1qjhy8/TjHZviXyu2I/AAAAAAAAA4M/2hojlN7jmRY/s1600/absurdo.JPG access on July,27 

 

c. Where can you generally find a Charge? 

_______________________________________________________________ 

d. When was the Charge produced? 

_______________________________________________________________ 

e. Does the social context influence the text? Why? How? 

_______________________________________________________________ 

f. Who is it addressed to? 

_______________________________________________________________ 

g. Who produced it? 

_______________________________________________________________ 

 

 

2.Watch the video and draw a charge. 

http://www.slideshare.net/emacon/ingls-interpretando-charges access on july ,27 

http://www.slideshare.net/gracyes/charges-e-tiras access on July,27 

http://www.slideshare.net/pedrocs/webcartooning-ao-vivo-e-a-cores-cartoons-  no-codebits-2008-presentation access 
on July, 10procurar charges em ingles –slide share 

http://www.slideshare.net/mestrefinezas/banda-desenhada-3055180 access on July,27 
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Look at this Charge: 

http://w
ww.robertokroll.com.br/search/label/Charges access on july,19 

Remember this case above. 

http://www.youtube.com/watch?v=uR1i-w9QUEA 

http://www.slideshare.net/mestrefinezas/banda-desenhada-3055180 access on July,27 

. 

 

 

 

Did  you know that? 
Charge é um desenho que causa 
impacto, critico, relacionado com as 
atividades de uma localidade, e tem 
um poder muito grande de denúncia. 
A charge não tem a obrigatoriedade 
de provocar o riso, o autor denuncia 
determinada situação, que também 
pode vir a ser uma tragédia. 
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2-LET’S WORK YOUR DISCURSIVE CAPACITY! 
 

Look at these images, there is a charge, a cartoon, a caricature and a comic 
strip. Match the layouts to the frames. 

 

                      

ttp://www.robertokroll.com.br/search/label/CaricaturasAccess on July,10          http//www.robertokroll.com.br/search/label/Chargesaccess 0n July, 10 

___________________________                        ___________________________ 

 

 

 

http://www.naturalnews.com/cartoons/Alien-Mind-Wipe_600.jpg access on July,10 

_____________________________________________________________ 
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www.creators.com/comics/on-a-claire-day access on  July,27 

______________________________________________________________________________ 

 

  

  

 

 

 

Look at this Charge!! 

 

www.robertokroll.com.braccess on July,27 

http://blog.estudeadistancia.com/2011/05/25/falta-de-conhecimento-gera-polemica 

Professor (a) explique ao seu aluno 
que a linguagem não verbal é uma 
parte do processo discursivo, não ela 
toda, pois os elementos da linguagem 
não verbal evidenciam o não escrito, 
o subentendido, o pressuposto e o 
implícito, e que utiliza a cor, a forma, 
o movimento, etc. 
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1. Questions 

a. Que característica desse tipo de texto ajudam a compreender a história? 

_______________________________________________________________ 

b.A imagem é atrativa?Justifique? 

_______________________________________________________________ 

c.Nos dias atuais este texto mostra a realidade? Justifique? 

_______________________________________________________________ 

d.O que dá o tom humorístico à charge? 

_______________________________________________________________ 

e. O que tem o texto que faz ele ser o que ele é? 

_______________________________________________________________ 

f.Como podemos definir as charges? 

_______________________________________________________________ 

g. Qual a mensagem essa charge tenta transmitir? 

_______________________________________________________________ 

h. O que você vê? 

_______________________________________________________________ 

i. Que mensagem é transmitida? 

_______________________________________________________________ 
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3- WORK YOUR LINGUISTIC CAPACITY! 
 

Let’s work with language 

 

 

 

 

 

 

 

1. Let’s learn some vocabulary: 

 

Seminar I have a seminar today. 

News:    I have some good news for you. 

 

Professor (a) trabalhe oralmente, 
vocabulários como os que contêm 
nos gêneros importantes para 
compreensão do exercício. Utilize a 
TV pendrive  para assistir aos 
vídeos. 
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Comic:  I saw several comics. 

 

 

 

 

Magazine:                                  She reads the National Geographic. 

 

 

Newspaper: He delivered my newspaper. 

 

 

2. Unscramble the words and see where you can find the charges. 

Example:       OOBK  =  BOOK 

a)  ENIAGAMZ:  

b)  ERWSPEPAN: 

c)  ÃEELIVTSO:                           

d)  NRETNIET: 
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THE GENITIVE CASE 

Example: 

The Seeds of the mamona  -  Mamonas’s seeds 

(as sementes de mamona) -  As sementes de mamona 

The car of  Manuel-  Manuel’s car 

( O carro de Manuel )          -   O carro de Manuel 

Prince Charles is William’s’ father. 

    Possessive form: noun + ‘s + noun 
 

LOOK!!!  

 

We use’s when we want to say that someone or something belongs to 
somebody else. 
Example: Andy’s dog. O cachorro de Andy. 

But, pay attention: 

The boys’ toys. Os brinquedos dos meninos. 

The teachers’s book.  O livro dos professores. 

a) Complete the sentences using the possessive form. 

1.  ________________  are new. (the girls/ tv sets) 

2. _________________ are nice. (the children/ parents) 

3. _________________ is big. ( John/ TV set) 

4. _________________ is old. ( the boy/computer) 

5.__________________is São Paulo. (Brazil/biggest city) 

6.__________________is new. (James/DVD) 

7. _________________is happy. (Susan/mother) 
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8.__________________ is important. (the government/decision) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               OBJETIVOS 

 

� OBJETIVO GERAL 
 

� Desenvolver e Incentivar nos alunos o hábito de ler 
criticamente o gênero Cartuns. 

 
� OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
� Valorizar a leitura como meio de obter informações e ampliar 

sua cultura; 
 

� Familiarizar o aluno com o gênero Cartoon; 

� Fazer o aluno perceber a intertextualidade dos gêneros charge, 

cartuns e tiras humorísticas; 

� Reconhecer as características do gênero  Cartoon; 
 

� Afiar imaginação criadora e consciência crítica através da 

leitura das imagens; 

� Ampliar a aquisição de vocabulário 
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1. WORK YOUR ACTION CAPACITY 
 

01. Do you know what a Cartoon is? 

_______________________________________________________________ 

02. Do you like Cartoons? 

_______________________________________________________________ 

03. Have you ever seen a Cartoon?( yes) ( no ) Where? 

(         ) radio              (       ) television                     (        ) magazine 

(         ) internet          (        ) newspaper                 (        ) orkut 

04. Where can you generally find a Cartoon? 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher  promote student’s knowledge about 
the uses and social functions of writing, 
questioning, in relation to genre ask them: 

 What is its function? What do we find in it? 
How  is it drawn? 
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Look at this Cartoon!!! 

 

http://www.naturalnews.com/021368_environmental_protection_global_warming.html access on july,20 

 

 

01. Who was produced this cartoon? 

_______________________________________________________________ 

02. For whom it was produced? 

_______________________________________________________________ 

03. What is this cartoon about? 

_______________________________________________________________ 

04. How do you feel about this image? 

_______________________________________________________________ 

05 . What are the Martians doing on Earth? 

_______________________________________________________________ 

06. When  was  the Cartoon produced? 

_______________________________________________________________ 
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07. How do you classify the text? 

(     ) comedy 

(     ) adventure 

(     ) romance 

(     ) suspense 

(     ) science fiction 

(     ) tragedy 

 

08. Does this social context influence the text? Why? How? 

_______________________________________________________________ 

09. Who is it addressed to? 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Cartoons expressam opiniões e 
criticas sobre fatos sociais, 
especialmente aqueles que circulam 
na imprensa. Com relação às 
imagens, essas procuram retratar o 
contexto, circunstâncias, estilo dos 
personagens, tempo em que se passa 
a história, dentre outros aspectos. 
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2- WORK YOUR DISCURSIVE CAPACITY 
 

a. ANSWER THE QUESTIONS 

1. How is the text organized? 

_______________________________________________________________ 

2. How does such organization contribute to the understanding? 

_______________________________________________________________ 

3. How does such organization contribute to the production of the text? 

_______________________________________________________________ 

4. Where do the cartoons appear more often? 

_______________________________________________________________ 

6. The Cartoons and Charges are similar? 

_______________________________________________________________ 

7. What characteristics do they have in common? What is different? 

_______________________________________________________________ 

b. Let’s understand the text 
 

01. Who are the characters? 

_______________________________________________________________ 

02. What do the Aliens  want to save? 

_______________________________________________________________ 

03. Do you agree with this comment? 

_______________________________________________________________ 

04. What is the expression of the people when they hear the Martians? 

_______________________________________________________________ 

05. What is the subject focused in the cartoon? 

_______________________________________________________________ 
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06. What´s the objective of the cartoon? 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

3-  WORK YOUR LINGUISTIC CAPACITY 
IMPROVE YOUR VOCABULARY 

1 - Find ten things that can do to save our planet 

___________________ __    _____________________ 

____________________    _____________________ 

  ____________________  _____________________ 
_____________________    _____________________ 

_____________________                                             _________________________ 

 

 

 

 

 

cartoons, what are the 
differences? Teacher, 
comment orally,  what 
the characteristic of the 
between a Charge and  
a Cartoon. 
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 2. Find the words in the grid? 

save-  here - from - planet - by - removing  

F I S E  N T H R E W 
R  A P G H E V E R R 

O A V U N O E L T O 
M E M O  I I N R M T 
W B R A V G A V E E 
T Y M O O F O L D N 
T O M B M T I T T A 
B E O Y E H E A R L 
S A V E R O U N D P 
 
 

         

 
 

     
 
 
 
 
 
 

               

          
          
 BY 

Remember that by explains how something happens.  

Examples 

 You can win by practicing. 

 We’re here to save your planet by removingyou from it. 

 Make a reservation  by calling our 800 number. 

 Gloria made a lot of friends by working in the cafeteria. 

Avoid using an infinitive instead of an – ing form. 

Observe: 

 By -ing  
We’re here to 
save your planet 

by     removing  you from it. 

 

TEACHER, EXPLAIN 
YOUR STUDENT THE 
USE OF-ING AFTER 
PREPOSITIONS!! 
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Look this frame above and check the use of preposition by: 

Let’s practice 

a. Tick the correct sentence: 

(      )  You can win by to practice. 

(      )  Make a reservation by calling our 800 number. 

(      )  Beverly lost weight by hiking. 

(      ) Gloria made a lot of friends to working in the cafeteria. 

(      ) Gloria made a lot of friends by working in the cafeteria. 

b. Choose the correct answer. 

Ladybugs are brightly colored beetles that help farmers by________________ 

( A ) eat other insects. 

( B ) to eat other insects. 

( C ) eating other insects. 

( D ) other insect’s eating. 
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                     OBJETIVOS 
 

 Objetivo Geral 
 

• Desenvolver e Incentivar nos alunos o hábito de ler criticamente o 
gênero Comic  Strip. 
 

 Objetivos Específicos  
 

• Valorizar a leitura como meio de obter informações e ampliar sua 

cultura e como instrumento de lazer; 

• Familiarizar o aluno com o gênero Tiras Humorísticas (Comic Strip) 

• Fazer o aluno perceber a intertextualidade do gênero tiras 

humorísticas; 

• Afiar imaginação criadora e consciência critica através da leitura das 

imagens, relacionar as ideias essenciais para perceber os problemas 

que o texto levanta; 
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1-  WORK YOUR ACTION CAPACITY! 

 
ACCESS YOUR MIND!!! 

1.Você tem costume de ler seções de humor? Onde? 

_______________________________________________________________ 

2. Quais os gêneros abaixo você acha que tem o humor com característica? 

(       ) bula de remédio 

(       ) receita culinária 

(       ) tiras humorísticas 

 

 

1- Let’s check your knowledge about COMIC STRIP. 

a. Do you know what a Comic strip is? 

_______________________________________________________________ 

b. Have you ever seen a Comic strip? 

_______________________________________________________________ 

c. Where can you generally find a Comic strip? 

_______________________________________________________________ 

d. Does this social context influence the text? Why? How? 

_______________________________________________________________ 

e. Who is it addressed to? 

_______________________________________________________________ 

f. Who produced  it? 

_______________________________________________________________ 

g. What was the writer’s social role? 

_______________________________________________________________ 
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h. Where was it produced?  

_______________________________________________________________ 

i. Why was it produced? 

_______________________________________________________________ 

j. Does it have a function? Which one? 

_______________________________________________________________ 

k. Which aspects can determine that? 

_______________________________________________________________ 

2.. After watch these videos below, Draw a Comic Strip. 

http://www.slideshare.net/coelhoelectrico/comics-presentation-736250 access on July,2 

http://superherosquad.marvel.com/cyoc/ doing your own comic strip 

 

 

 

 

 

 

Vamos conhecer um pouco sobre o autor dessa história? 

 

 

 

Carla Ventresca and Henry Beckett started On A Claire 
Day when they felt there weren't any comic strips 
addressing the life they and so many of their friends 
seemed to be living: an "adult" life where you're 
supposed to know the answers, but you discover, 
almost daily, that you don't know as much as you 

thought you did. Where, in fact, you discover that your parents and schools taught 
you very little of what you need to know to make it in the real world. 

http://www.onaclaireday.com/creators.html access on 03 May,2011 

 

Did you know that!! 
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http://www.onaclaireday.com/creators.html access on 03 May,2011 

 

a. Take a look at the text and mark the correct options. 

1. This text is a  

(    ) book cover         (    ) comic strip         (     ) magazine cover. 

 

b. Its author is: 

(      ) Clair 

(      ) Valentine 

(      ) Carla Ventresca and Henry Beckett 

 

c. Underline the correct words according to the text. 

This is a story about a little girl / boy named Clair / Carla. 

Her cousin / friend has admirer / reading a handcart. 

d.   What do you think Mel would say ”He crossed the line”? 

_______________________________________________________________ 

 

Analise a tira em quadrinhos.  

Você acha que a sua compreensão do texto é igual a do seu colega? 

_______________________________________________________________ 
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Existe uma interpretação única para este texto? 

_______________________________________________________________ 

As imagens auxiliam a compreensão do texto? 

_______________________________________________________________ 

Você achou graça da história? 

_______________________________________________________________ 

Há informações implícitas, ou seja que não são faladas mas que estão por trás das 
palavras proferidas pelos personagens do texto? 

_______________________________________________________________ 

 

 

2- WORK YOUR DISCURSIVE CAPACITY 
 

elipse 

prancha 

Prancha                           vinhetas                                                                         tiras 

http://www.creators.com/comics/on-a-claire-day/76320.html access on july,01 
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http://www.creators.com/comics/on-a-claire-day/76985.html access on July,01 

 

 

1. What is it’s comic strip like? 

_______________________________________________________________ 

2. How does such organization contribute to the understanding? 

_______________________________________________________________ 

3. How does such organization contribute to the production of the text? 

_______________________________________________________________ 

4. Where are the characters? How do you know that? 

_______________________________________________________________ 

5. Why has the author represented the characters that way? 

_______________________________________________________________ 

6. In the last picture, what does the Clair’s face suggest? 

_______________________________________________________________ 

8. What is the difference between the first comic strip and the second comic strip? 

_______________________________________________________________ 
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Did you know that? 

 

 

O Balão é um espaço da vinheta, destacado,com bico apontado para o emissor, 
onde habitualmente se alojam as falas ou pensamentos das personagens,em 
discursos diretos, existem vários tipos de balões. 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/soyyoap3/hq-final access on July,28 
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http://www.slideshare.net/gibiteca/noes-bsicas-para-uma-oficina-de-historias-em-quadrinhos-4824175 
Access on July 28 

 

http://www.slideshare.net/vizzona/projeto-h-qs-senac?src=related_normal&rel=4673148 access on July,28 

 

 

http://superherosquad.marvel.com/cyoc/ fazer seu próprio comicstrip 
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1. Relacione conforme o desenho qual o tipo de balão: 

 

 

 

                                                               (        ) balão interrogativo 

   

                                                               (         ) balão exclamativo 

 

                                                               (         )balão de fala 

 

 

                                                               (         )balão de pensamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ! 

        ? 
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2. Write down the differences  among  Cartoon, Comic Strip and Charges. 

 

 

 

Cartoon Charges Comic Strip 
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3- WORK YOUR LINGUISTIC-DISCURSIVE CAPACITY! 
 

a) In this Comic Strip there are two verbs in the past. Can you identify them? 

 

http://questioncopyright.org/mimi_and_eunice_on_copyright> 

 
Observe now the forms of this verb: 
 
Add(adicionar)                             Added(adicionei) 
Steal (roubar)                                Stole (roubei) 
 
Howwas the past formed? 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Most verbs from their past by adding ‘d’ or ‘ed’,  call regular verb, for example: 
    arrive          arrived                     start              started 
 
Add + ____________= past form 
 
1. Look at the examples of past simple regular verbs and complete the rules. 
 
Regular verb Past simple 
Call Called 
Talk  
Dance Danced 
Study Studied 
Try  
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2. In pairs,think about what you did last week. Use the verbs in the box to help you. 
 
 
 
 
 
 
Ex: I cooked dinner for friends on Friday. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Some verbs do not form their past tense so easily. 
 

 
 
Irregular verbs 
 
Infinitive Simple past Past participle 
 To be (ser, estar) was/were (era,estava) been (sido,estado) 
To give(dar) gave(dei) given (dado) 
To go(ir) went(foi) gone (ido) 
 To have(ter) had( tinha) had (tido) 
To meet(encontrar) met(encontrei) met (encontrado) 
To steal(roubar) stole(roubei) stolen (roubado) 
   
 
 
 
 
 
 

cook – arrive – stay in – watch – call – start 
– finish – clean – study – visit – work – talk 
– play  

Did you know that there are about 200 
irregular verbs in English. About 100 of 
these are common so you should always 
check the past tense of any new verb you 
learn. 
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b. Let’sPractice!!!! 
 
 
1.Find the past form of the following verbs: 

blow   break   cut   find     get     give     grow   hear   add 

make   put      run   send    take   think    throw 

 

 

W  I S E  N T H R E W 
R  I P O H E V E R G 

R A N U T O E L T O 
E E L T C U B E M N 
W B R A K G A V E G 
T Y P E X H O L D M 
T O E C U T I T T A 
B R O K E H E A R D 
C A S K F O U N D E 
C A R A D D E D D Y 
 
 
 
2. Complete the sentence by using the past tense of the verb in parentheses. 

 

Yesterday morning she ……………………the glass. (break) 

I……………………….value to it.(add 

The thief …………………..  a car.(steal) 

They…………………  a beautiful gift for her. (give) 

He……………………  a rock in this lake.(throw) 
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Para finalizar esse estudo, propomos o seguinte trabalho: 

Você deverá escolher uma charge, um cartoon ou um comic stripem inglês, 
veiculada em um jornal impresso ou revista, fazer a leitura e em seguida fazer a sua 
interpretação. Observe que, nem todos os elementos característicos desses tipos de 
textos serão relevantes para todos os cartoons e, nem todos os cartoons, terão 
todos os elementos. Lembre-se, também, das características desses textos: eles 
podem ser sarcásticos ou irônicos e, ao mesmo tempo, tratarem de assuntos sérios. 
E, finalmente, pense que não há resposta certa ou errada para as questões, embora 
as suas visões precisam ser bem justificadas. Tente analisar sob diferentes 
perspectivas e seja criativo! 
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                                           Draw your own conclusions 

                                          Just have fun and be creative! 

 

Your Name_______________________________________________ 

Newspaper_______________________________________________ 

Cartoonist _______________________________________________ 

   Elements of charges/cartoons/comic strip 

 

A. Visuals 

1. List the objects or people you see in the charge/cartoon/comic strip. 

2. Which of these objects are symbols? 

3. What do you  think each symbol means? 

4. Who are the people in the charge, cartoon, comic strip? 

5. What they are doing? 

B. Words (not all toons include words) 

1. Identify the charge/cartoon/comic strip caption and/or title. 

2. Find  three words or phrases used by the cartoonist to identify objects or people 
within the cartoon. 

3. Record any important dates or numbers that appear in the cartoon. 

4. Which words or phrases in the cartoon/charges/comic strip appear to be the most 
significant? Why do you think so? 

5. Describe the action taking place in the cartoon/charges/comic strip. 

6. Explain how the words clarify the symbols. 

7. Explain the message of the cartoon/charges/comic strip. 

9. What special interest groups would agree/disagree with the cartoon’s message? 

You can answer the question in Portuguese 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.influx.com.br/Post/62/Onomatopeias-em-Inglesaccesson July,04 

 

 

Let’s   now  check more some Onomatopoeias. 

 

Aaai! – grito de dor 

Ah! – grito de surpresa, dor,medo, pavor ou descoberta 

Ah! Ah! Ah! – risada ou gargalhada 

Ahhh! – Aaah!,alívio 

Argh! – nojo 
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Atchim ou Ahchoo! – espirro 

Bah! – desagrado 

Bam! – tiro de revólver 

Baroom! Baruuum! – trovões ou explosões de bomba atômica 

Buá! – choro 

Bóim – batida na cabeça com objeto 

Beep! – bip,ruído eletrônico 

Boom!Bum! – tiro ou explosão 

Brrr! – sensação de frio 

Bzzz! – abelha voando, cochicho 

Chomp! nhoc ! nhac! nhec! – mastigar 

Clang! blém! blém! – batida em objeto plástico 

Clap! Clap! Clap! Plec! Plec! – palmas 

Click! click! – ligar ou desligar 

Coff! oss! uss! – tosse por asfixia 

Crack! prac! Prec! – quebrando 

Crash! Praaa! – objeto grande se chocando com outro, estouro 

Crunch! croch! – mastigar torradas 

Ding! dim! plim! trim! – campainha 

Ufa! – cansaço 

Glub! glub! Glub! blub! glub! – beber água 

Grrr! – animal ou pessoa grunhindo 

Hã! huh! hein! – interrogação 

He! he! he! Eh! Eh! ré! ré! – risinho de satisfação 

Hmmm! hum...- reflexão 

fom! fom! – buzina 

uuu! – vaia 

Hum – satisfação 

Ih! ih! ih! ih! ri! ri! – riso ridículo 

KA-boom! ta-bum! – bomba 

Klunk! clunc! Plunc! tlunk! – ruído surdo de objeto caindo 

toc! toc! – batida 
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miau! – miado de felino 

huuum! – satisfação; reflexão, espanto, dúvida, mente trabalhando 

muuu! – mugido de búfalo 

chomp! – mastigada de animal grande 

Oof! ufa! – suspiro de cansaço ou dor 

Oops! upa! epa! – espanto; medo; surpresa 

Ping! – gota caindo 

puf! – cansaço 

Pow! pou! – soco 

Psst! – expulsar ou chamar a atenção 

Rat! rat! rat! rá! ta! tá! Ratataaá-tá! – metralhadora 

blam! – porta batendo 

sniff! fnif! chift! – aspirar, fungar; cão ou outro animal, farejando uma pista 

sob! ahn! – choro 

Soc! pow! shoc! – porrada 

Splash! tchá! chuá! – pessoa ou objeto caindo na água 

Tic! tac! – mecanismo de relógio 

Tóing! tóim! bóim! póim! – mola se desprendendo; personagem pulando 

Trim! trim! prim! – toque de telefone 

Zzz! – zumbido de inseto. 
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