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Resumo: 

 

Durante as aulas de Língua Portuguesa foi 
possível constatar que os alunos apresentam 
dificuldade em relacionar o assunto lido com o 
contexto da sua realidade, ficando muitas 
vezes presos às informações explícitas do 
texto, ocasionando assim, uma compreensão 
textual mal sucedida, os mantendo em um 
nível superficial de leitura e os impedindo, de 
certa forma, de conseguir absorver as 
informações que estão implícitas nas 
entrelinhas. Como consequência, surge um 
dos principais problemas da aprendizagem: a 
falta de interesse pela leitura. Levando em 
consideração o contexto mencionado acima, é  
que a escolha pelas Histórias em Quadrinhos 
(HQ) foi pensada como uma ferramenta capaz 
de auxiliar o aluno no processo de leitura, 
proporcionando o hábito e o prazer em ler e, 
consequentemente, favorecer o melhor nível 
de compreensão textual. Dessa forma, o 
trabalho em questão tem por objetivo 
apresentar algumas estratégias de ensino, no 
campo da leitura, através das HQ, para que 
os alunos possam obter um melhor 
desempenho no processo de ensino-
aprendizagem. A forma como é estruturada as 
HQ (desenhos, balões, recursos gráficos 
diversos, emprego de linguagem acessível 



etc.) dá condições para que os alunos se 
interessem pela leitura e consigam relacionar 
com o seu contexto social. Em suma, o 
presente projeto pedagógico pretende 
contemplar ações que mais se aproximam da 
realidade e do cotidiano dos alunos de Ensino 
Fundamental II, esperando alcançar melhores 
resultados no que se refere ao desempenho 
escolar. 

Palavras-chave: Leitura; História em Quadrinhos; Interpretação 
e Compreensão textual. 

Formato do Material Didático: Unidade didática 

Público Alvo: Alunos do Ensino Fundamental II. 
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2.   APRESENTAÇÃO 

 

Esta unidade didática tem como objetivo proporcionar aos alunos o 

hábito pela leitura e a compreensão textual por meio do gênero História em 

Quadrinhos, do Ensino Fundamental II, do Colégio Estadual Antônio Diniz 

Pereira. 

Levando em consideração que o ensino da leitura é algo a ser 

pensado, atualmente, com bastante cuidado, pois é cada vez mais difícil atrair 

a atenção dos alunos para os conteúdos, especificamente, quando se trata em 

desenvolver o gosto pela leitura, pode se dizer que a base do aprendizado na 

vida de uma pessoa se materializa por meio da leitura.   

Visto que o uso de atividades lúdicas como ferramenta de ensino pode 

proporcionar um melhor desempenho do processo ensino-aprendizagem, 

fazendo com que as aulas se tornem mais atrativas e prazerosas, tanto para o 

professor quanto para o aluno, além disso, esse tipo de atividade ainda pode 

melhorar a interação e a relação professor/aluno. 

Seguindo esta linha de raciocínio e olhando especificamente para o 

gênero textual História em Quadrinhos (doravante HQ), acredito que este tipo 

de texto possa ser uma ferramenta lúdica possível de despertar nos alunos o 

gosto pela leitura, motivando-os a outras leituras e a terem também um melhor 

desempenho na resolução das atividades de um modo geral. A maneira como 

são criadas as HQ, contação de histórias e fatos através de desenhos, pode 

passar ao aluno a ideia de que o lúdico proporciona o aprender brincando, pois 

os desenhos são os primeiros contatos das crianças com o mundo escolar. 

Esta afirmação é corroborada por Sousa (2014), na seguinte passagem: 

 
 

[...] os quadrinhos têm um aspecto lúdico para a criança, ótimo 
para a iniciação à leitura. A junção de texto e imagem, a noção 
de movimento, cada descoberta após virar a página, tudo isso 
desperta o interesse pela leitura. E já há até pesquisas, 
inclusive no Brasil, mostrando que crianças que lêem gibis têm 
mais facilidade de aprendizado. Ler exercita a imaginação, 
aguça a curiosidade e desperta o interesse pelo desconhecido. 
(SOUSA, 2014).  
 

 

Em suma, a escolha das HQ não pode ser feita aleatoriamente, e 

requer alguns cuidados por parte do professor. Este precisa estar atento 



quanto à adequação da faixa etária de cada aluno; e também se a linguagem 

dessas HQ é clara e coerente com o tema abordado em sala de aula.  

Além disso, algumas atividades propostas nessa Unidade Didática 

serão desenvolvidas na plataforma Moodle, um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, onde o aluno terá acesso através da internet. Nesse ambiente, 

os alunos serão cadastrados previamente pelo professor que criará um usuário 

e uma senha para cada um deles. As atividades serão diversificadas em várias 

modalidades, como palavras cruzadas, caça-palavras, fóruns de discussão e 

questionários com questões objetivas e dissertativas. Os alunos poderão 

acessar a plataforma virtual no laboratório de informática da escola ou, até 

mesmo, em casa se ele tiver conexão com a internet. A ideia é utilizar o Moodle 

como um recurso tecnológico de apoio complementar às atividades trabalhadas 

na sala de aula convencional. Dessa forma, espera-se que o aluno sinta-se 

mais motivado durante as aulas e, consequentemente, ocorra uma melhora 

relevante em seu ensino-aprendizado. 

   Todo esse cuidado não deve deixar de lado o contexto social do 

alunado, uma vez que o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, 

com o intuito de alcançar os objetivos propostos, depende de um plano de aula 

bem elaborado no momento da prática pedagógica. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. UNIDADE DIDÁTICA 
 

 

 

Histórias em Quadrinhos:  

Um gênero atrativo à leitura e à interpretação textual 

 

 

Objetivo Geral: 

 

● Proporcionar aos educandos o hábito pela leitura e a compreensão textual 

por meio do gênero História em Quadrinhos. 

 

Recursos Materiais: 

 

 Coletânea de gibis feita pelos alunos, professor e comunidade; 

 Internet; 

 Plataforma Moodle com atividades de compreensão textual com o gênero 

História em Quadrinhos; 

 Lousa; 

 Sulfite; 

 Material impresso da Unidade Didática para cada educando; 

 Projetor multimídia; 

 Tv pendrive; 

 

Objeto de trabalho: Gênero História em Quadrinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação do projeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1 

 

 

Reconhecimento do Gênero Textual:  

História em Quadrinhos 

 

 

Objetivo: 

 

 Reconhecer o gênero História em Quadrinhos da mesma forma em que 

circulam nas esferas de comunicação social. 

 

Tempo Estimado: 12 horas/aulas 

Professor, 

Esta unidade poderá contribuir para a sua reflexão sobre a 

organização de uma unidade didática para ensinar conteúdos etapa 

por etapa, de acordo com os objetivos que você queira alcançar para 

a aprendizagem de seus alunos. 

Durante a atividade será possível observar que a leitura de 

produção é o ponto de partida para as intervenções didáticas para o 

ensino da leitura e da compreensão textual. 

Este trabalho propõe exercício configurado em um gênero 

textual que circula em revistas, jornais e internet. A partir do 

conhecimento desse gênero, seu aluno poderá desenvolver 

capacidades para compreensão textual. Conto com você para 

continuarmos juntos nessa caminhada e contando sempre com as 

suas sugestões!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE I:  

Averiguar com que frequência os alunos leem e qual o seu nível de 

conhecimento referente às Histórias em Quadrinhos por meio dos seguintes 

questionamentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor, 

Neste momento, não é necessário dar muitas explicações sobre o gênero, 

pois você apenas verificará o que os educandos sabem sobre esse tipo 

textual, o que auxiliará na aplicação do projeto. 

 Com que frequência você lê? 

(     ) sempre (     ) frequentemente  

(     ) às vezes (     ) Raramente   (     ) nunca 

 O que a leitura significa para você? 

 Já ouviu falar em Histórias em Quadrinhos? 

 Quais histórias já leram? Quais são as suas preferidas? 

 Como você identifica uma História em Quadrinhos em relação 

a outros tipos de textos? 

 Você conhece algum personagem das Histórias em 

Quadrinhos?  Qual? 

 Você tem algum personagem da História em Quadrinhos 

preferido?  

 Onde podemos encontrar as HQ? 

 Você conhece gibis? Quais já leu?  

 Você já emprestou ou pegou emprestado gibi para ler? 

 Em que linguagem são produzidas as Histórias em 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE II:  

 

Levar para sala revistas e jornais impressos, para que os alunos possam 

encontrar local onde estão veiculadas as Histórias em Quadrinhos, os seus 

vários formatos, e os demais gêneros que aparecem no mesmo espaço. Trazer 

também as revistas especializadas “gibis”, para verificarem a diferença entre os 

vários meios de publicação. Em seguida, pedir para que em grupos registrem o 

que observaram durante a análise do gênero e apresentar para a turma. 

 

ATIVIDADE III:  

 

Pesquisar na internet, jornais, livros didáticos e revistas sobre o gênero História 

em Quadrinhos, sua história no Brasil e em outros países. Pedir atenção às 

curiosidades (quais são os quadrinistas famosos, especialmente no Brasil), às 

características e à função social do gênero. Dividir os alunos em grupos para 

realização de uma pesquisa, da qual cada aluno das equipes ficará com um 

tema. Ao término do trabalho deverá ser realizado um seminário com o 

levantamento realizado. 

Temas:  

 

 

 Você conhece gibis? Quais já leu?  

 Você já emprestou ou pegou emprestado gibis para ler? 

 Em que linguagem são produzidas as Histórias em 

Quadrinhos? 

(     ) linguagem verbal  (     ) linguagem não verbal 

(     ) ambas   (     ) NDA 

 Para qual público é escrita as Histórias em Quadrinhos? 

 Que assuntos são abordados nas Histórias em Quadrinhos?  

 



 Como surgiu a História em Quadrinhos; 

 A história das Histórias em Quadrinhos no Brasil; 

 Quadrinistas famosos no nosso país; 

 Biografia de Maurício de Sousa; 

 História da Turma da Mônica. 

 Personagens da Turma da Mônica e as suas características. 

 

ATIVIDADE IV:  

 

Após a apresentação, o aluno incluirá na plataforma Moodle a 

síntese dos pontos mais importantes de cada tópico citado na atividade III, do 

trabalho através da ferramenta Diário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE V: Campanha de gibis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor, 

Os alunos farão coleta na comunidade escolar, no prazo de uma 

semana, no seu próprio lar, na vizinhança e com os seus familiares, 

com o objetivo de arrecadar mais gibis para o colégio e a também para 

a realização das atividades no decorrer do projeto. 

Professor,   

Esta atividade poderá ser utilizada como instrumento de avaliação dos 

conteúdos trabalhos no tópico “Reconhecimento do Gênero Textual: 

História em Quadrinhos”. Em todas as atividades que aparecem o 

símbolo abaixo, significa que foram postadas na plataforma Moodle. 

 



ATIVIDADE VI:  

 

Hora da leitura de textos do gênero História em Quadrinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 1: Acesso o link abaixo para obter o texto e realizar a atividade abaixo: 

<http://fltaportuguesbrasileiro.files.wordpress.com/2012/07/monica-2.png>. 

Acesso em: 26 de Ago de 2014a. 

 

ATIVIDADE VII:  

 

Marque com ( X ) as principais características encontradas no  texto 1, e depois 

registre-as em seu caderno: 

 

(     ) Título destacado. 

(     ) Subtítulo (logo abaixo do título principal) 

(     ) Apresenta imagens. 

(     ) Contêm balões de fala e grito.  

(     ) Texto sem assinatura do autor. 

(     ) O texto apresenta humor. 

 

 

  

Professor, 

O texto abaixo é do cartunista Maurício de Sousa, um escritor 

muito famoso da Turma da Mônica. Observe com seus alunos o 

contexto de produção, ou seja, a maneira como o autor estrutura o 

texto: a extensão, o vocabulário e as estratégias argumentativas. 

Além disso, você pode fazer uma pré leitura do texto com boas 

discussões sobre: 

Quem é o autor? Quais ideologias assume e coloca em 

circulação? Qual é a finalidade? Quem o autor julga que o 

lerá? Como ele valoriza seus temas: positiva ou 

negativamente? Que grau de adesão do leitor ele pretende?  

Com esses questionamentos, a leitura de um texto passa para um 

nível desejável a uma leitura crítica. 

http://fltaportuguesbrasileiro.files.wordpress.com/2012/07/monica-2.png


PARTE 2 

 

PARTE II 

Explorando os Recursos Gráficos das  

Histórias em Quadrinhos 

 

 

Objetivo: Reconhecer os recursos utilizados nas Histórias em Quadrinhos 

 

Tempo Estimado: 7 horas/aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A fala do 

personagem 

O pensamento do 

personagem 

O grito do 

personagem 

 

! 

Ideia do 

personagem 

A admiração do 

personagem 

 

O cochicho do 

personagem 

? 

A fala de mais de 

um personagem 

ao mesmo tempo 

A dúvida do 

personagem 



ATIVIDADE I:  

 

Em alguns balões, a história é formada por figura, símbolos ou sinais que 

substituem as palavras auxiliando a interpretação das histórias em quadrinhos. 

Observe e recorte dos gibis diferentes tipos de balões, cole-os no seu caderno 

indicando cada um deles com seus respectivos nomes, conforme explicação do 

professor. 

 

ATIVIDADE II:  

 

Relacione a que quadrinho refere-se às explicações abaixo, de acordo com o 

tipo de balão. 

 

a) Com muitos rabichos, ou seja, uníssono: quando vários personagens falam 

ou pensam ao mesmo tempo. 

b)  Encadeados: duplos, triplos, quádruplos: quando a mesma personagem diz 

várias coisas, fazendo uma pausa entre uma fala e outra. 

c) Com rabicho em forma de raio: quando a voz vem através de uma máquina 

como telefone, tevê e outros. 

  

(      )      Acesse o link abaixo e verá o exemplo citado:             

<http://www.acucena.ind.br/blog/comportamento/os-quadrinhos-nacionais-e-a-
turma-da-monica/>. Acesso em: 28 de Ago. de 2014a. 
 

(      ) Acesse o link abaixo e verá o exemplo citado:             

<http://parcimoniadna.blogspot.com.br/2014/04/recursos-textuais-das-historias-

em.html>. Acesso em: 08 de Set. de 2014. 

 

(      ) Acesse o link abaixo e verá o exemplo citado:              

<http://odlaregsopmac.blogspot.com.br/p/tipos-textuais.html>. Acesso em: 08 

de Set. de 2014. 

 

 

 

 

 

 

http://www.acucena.ind.br/blog/comportamento/os-quadrinhos-nacionais-e-a-turma-da-monica/
http://www.acucena.ind.br/blog/comportamento/os-quadrinhos-nacionais-e-a-turma-da-monica/
http://parcimoniadna.blogspot.com.br/2014/04/recursos-textuais-das-historias-em.html
http://parcimoniadna.blogspot.com.br/2014/04/recursos-textuais-das-historias-em.html
http://odlaregsopmac.blogspot.com.br/p/tipos-textuais.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE III: De acordo com a explicação acima, associe as onomatopeias 

ao seu significado. 

 

(a) BUÁÁÁÁÁ! (     ) campainha 

(b) CHOMP – CHOMP (     ) choro 

(c) SMACK (     ) comer 

(d) TOC! TOC! (     ) beijo 

(e) DING DONG (     ) batendo na porta 

 

 

 ATIVIDADE IV:  

O balão é a maneira utilizada de apresentar as falas e pensamentos dos 

personagens e o seu formato tem como função reforçar e esclarecer o que não 

aparece no texto, e com isso, ajuda na compreensão textual. Agora vamos 

praticar um pouco essa habilidade escrevendo abaixo de cada balão o seu 

significado. 

 

 

 

 

 

     Você sabia? 

 As onomatopeias são palavras que reproduzem sons ou ruídos. 

 As metáforas visuais são uma figura de linguagem usada pelos 

quadrinistas para transmitir situações da história sem a necessidade 

de utilizar palavras revelando pensamentos ou sentimentos. 

Exemplo: Corações que saem do peito do personagem 

demonstrando que ele está apaixonado. 

 As Linhas cinéticas são linhas que indicam os movimentos das 

personagens nas histórias em quadrinhos.  

  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Resposta: balões: fala, pensamento, musical, cochicho, ideia, admiração ou surpresa, grito, sono, choro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE V:  

 

Encontre no caça-palavras os nomes de cada um dos balões 

observando a imagem a seguir.  

 

 

 

 

     Você sabia? 

  Pontuação é um recurso importante para reforçar a voz das 

personagens e garantir a expressividade no texto. 

 Expressão facial e corporal das personagens também demonstra 

características, emoções, pensamentos e intenções que não estão 

explicitas no texto. 

 Legenda é um recurso narrativo usado para transmitir informações que 

corresponde à fala do narrador. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta: balões: fala, pensamento, musical, cochicho, ideia, cuidado, xingamento, dinheiro, dormindo. 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE VI:  

Preencha a cruzadinha com as características de cada personagem da Turma 

da Mônica. 

 

Horizontal: 

2-   Magali 4-   Franjinha 7-   Mônica 9-   Anjinho 

 

Vertical: 

2-  Chico Bento   7-   Cascão 9-   Cebolinha 

 

Resposta:  

Horizontal:  

2-  Comilona 4- Cientista 7-   Brava 9-  Bondoso 

 

Vertical: 

2- Caipira 7- Sujo 9-   Fala errado  

 

 



 

 

ATIVIDADE VII:  

Leia a história atentamente observando os balões e a onomatopeia, em 

seguida responda às questões: 

TEXTO 1 

 

Acesse o link  para visualizar o texto 2: <http://junior3.com.br/dicas-da-tia-cintia-

2o-bimestre-2012-6o-e-7o-ano/>. Acesso em: 08 de Set. de 2014. 

 

a) Escreva a onomatopeia utilizada na história e o seu significado: 

_______________________________________________________________ 

b) Quais recursos gráficos (tipos de balões, uso de onomatopeia, pontuação, 

cores e expressão facial e corporal) foram usados na história em quadrinhos 

que você pode observar? E o que eles mostram? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

http://junior3.com.br/dicas-da-tia-cintia-2o-bimestre-2012-6o-e-7o-ano/
http://junior3.com.br/dicas-da-tia-cintia-2o-bimestre-2012-6o-e-7o-ano/


c) Você conhece as características dos personagens da história? Quais são? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d) O texto fala sobre o quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

e) Mesmo havendo poucas palavras, você conseguiu entender a mensagem da 

história? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

f) Quais expressões (faciais e corporais) a Mônica e o Cebolinha revelam no 

primeiro e no último quadro da história? O que você pode concluir? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

f) Qual é a atitude da Mônica com o Cebolinha? É correta? Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

g) Que atitude você teria se estivesse no lugar deles? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

h) Como deve ser o relacionamento de amizade entre as pessoas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

i) Qual é o comportamento adequado para vivermos em sociedade?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE VII:  

 

Relacione as colunas com as onomatopeias a seguir. 

 

 
a) 
 

                      (     ) Soco. 
 

 
 
 

  b)                                   (     ) Batendo em algo. 
 
 
 
 
 
c) 
                             (      ) Pingo. 
 
 
 
d) 
  
 (      ) Tiro.  
 
 
e) 
 
 (      ) Quebrando coisas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE 3 

 

 

Compreensão Textual 

 

 

Objetivos:  

 

 Reconhecer o uso da linguagem verbal e não verbal. 

 Interpretar textos que conjugam duas linguagens: a verbal e a não verbal. 

 Identificar os tipos de discursos utilizados nas Histórias em Quadrinhos. 

 

Tempo Estimado: 8 horas/aulas 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE I:  

Faça uma leitura silenciosa do texto 1 e responda às seguintes questões:  

Contexto de produção:  

Quem produziu? _________________________________________________  

Quando? ______________________________________________________  

Onde? ________________________________________________________  

Em que suporte? ________________________________________________  

  

Função Social:  

Para quem? ____________________________________________________   

Atende a que finalidade? __________________________________________  

Qual é o veículo de circulação? _____________________________________  

 

 

 Você sabia? 

As Histórias em Quadrinhos são narrativas visuais, as quais combinam texto 

e imagens fazendo o bom uso das linguagens verbal (escrita) e não verbal 

(imagem). E a sequência dos quadros compõe a ação da história.  

 

 



Estrutura Composicional:  

Quais as características do texto? ___________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

 
TEXTO 1 

 
Acesso o link para adquirir o texto:  
 
<http://www.ifd.com.br/marketing/empreendedorismo-turma-da-monica-com-

mauricio-de-souza/>. Acesso em: 28 de Ago. de 2014. 

 

 

ATIVIDADE II:   
 

Reflita sobre a história em quadrinhos e responda: 
 
a) Você conhece os personagens que aparecem na história? Quem são eles? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

b) Qual linguagem é utilizada no primeiro quadro? Como você reconheceu? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

c) Quais traços visuais demonstram os personagens da Turma da Mônica no 

primeiro quadro? E por que isso acontece? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

d) No decorrer do texto, como vai ficando a expressão facial dos personagens 

principais criadas por Maurício de Sousa? 

_______________________________________________________________ 

e) Qual assunto trata o texto? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

f) Quais meios de comunicação são citados no texto? E você, tem acesso a 

eles? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

http://www.ifd.com.br/marketing/empreendedorismo-turma-da-monica-com-mauricio-de-souza/
http://www.ifd.com.br/marketing/empreendedorismo-turma-da-monica-com-mauricio-de-souza/


g) Como a Mônica e o Cebolinha se sentem em relação às redes sociais 

citados na história? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

h) O enunciado no texto “PLECISAMOS ENTLAR NAS LEDES SOCIAIS!” 

aparece em destaque. Qual foi a intenção do autor ao destacá-la? 

_______________________________________________________________ 

i) No último quadrinho, qual é a reação de Maurício de Sousa quando é 

questionado pela Mônica e o Cebolinha? Como você chegou a essa 

conclusão? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

 
ATIVIDADE III: 
 
Leitura silenciosa do texto 2. Observe os seguintes aspectos:  

 

● Contexto de produção: Quem produziu? Quando? Onde? Em que suporte? 

● Função Social: Para quem? Atende a que finalidade? Qual é o veículo de 

circulação? 

● Estrutura Composicional: Quais as características do texto? 

 

TEXTO 2 

 

Acesse o link para visualizar o texto: 

<http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos>. Acesso em: 25 de Ago. de 

2014a 

 

ATIVIDADE IV:  

Leia a história em quadrinhos e faça a compreensão textual do texto. 

 

a) Nessa história não há fala entre os personagens. Por quê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos


b) Identifique e escreva os significados das onomatopeias que aparecem na 

história.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

c) Quais elementos na história demonstram que o Cebolinha que foi atingido? 

_______________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE V:  

Marque a alternativa correta, de acordo com as características dos 

personagens criadas pelo Maurício de Sousa, referentes ao texto 2: 

 

A  Mônica: 

(   ) é um menina travessa quando está acompanhada do seu coelhinho 

Sansão. 

(    ) tem muita força e vive correndo atrás do Cebolinha para demonstrar a sua 

energia. 

(     ) usa um vestido vermelho e tem muita força, no entanto fica zangada com 

as atitudes do Cebolinha. 

 

O Cebolinha: 

(     ) é um personagem que aprecia a culinária à base de cebola e por isso tem 

esse nome. 

(     ) é um menino que tem um jeito levado de ser e atazana a Mônica com os 

seus planos "infalíveis" para derrotá-la. 

(    ) a Mônica e o Cebolinha tem uma relação amigável e vivem brincando com 

o seu coelhinho Sansão. 

 

d) Cite as principais diferenças entre o texto 1 e 2: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

e) Após analisar o texto, qual personagem você considera mais esperto e por 

quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



TEXTO 3 

Acesse o link para adquirir o texto: 

<http://t4003projetoiecd.blogspot.com.br/2012/04/acao-muito-praticada-hoje-

em-dia.html>. Acesso em: 25 de Ago. de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE VI: 

Analise a história do texto 3 e responda às questões: 

a) No primeiro quadro, como se interpreta a expressão facial da Mônica? 

_______________________________________________________________ 

b) Ainda no primeiro quadro, as falas que aparecem nos balões representam o 

quê? 

_______________________________________________________________ 

c) No segundo quadrinho, através da imagem pode se definir o local da 

história, qual seria? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

d)  Quais são as expressões faciais dos meninos da história? O que elas 

representam? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

e) O que você pode concluir da história? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Professor, 

Após a leitura silenciosa dos textos, estimule o seu aluno através de 

perguntas orais que motivem o conhecimento prévio referentes ao 

texto com boas discussões sobre: Quem produziu? Quando? Onde? 

Em qual suporte? Para quem? Atende a que finalidade? Qual é o 

veículo de circulação? Quais as características do texto? De que forma 

ele valoriza o seu tema? O autor se posiciona positivamente ou 

negativamente ao assunto abordado no texto?Que nível de apoio do 

leitor ele deseja? 

http://t4003projetoiecd.blogspot.com.br/2012/04/acao-muito-praticada-hoje-em-dia.html
http://t4003projetoiecd.blogspot.com.br/2012/04/acao-muito-praticada-hoje-em-dia.html


PARTE 4 

 

 

Atividades Complementares  

 

 

Objetivos:  

 

● Verificar e analisar a aprendizagem dos conteúdos estudados na parte II, 

explorando os recursos gráficos das Histórias em Quadrinhos 

● Trabalhar os aspectos de compreensão textual referentes à parte III.  

 

Tempo Estimado: 2 horas/aulas 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE I:  

Leia a tirinha a seguir e faça a compreensão textual.  

 

TEXTO 1 

 

Obtenha o texto pelo link <http://magroderuim.com.br/2013/08/tirinha-de-

quarta-20/>. Acesso em: 21 de Nov. de 2014.  

 

a) Quais são os personagens apresentados na tirinha? 

_______________________________________________________________ 

 

b) Quais características têm cada personagem que aparece na história? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Professor, 

As atividades I a III, a seguir, são avaliativas do conteúdo trabalhado 

anteriormente.  

http://magroderuim.com.br/2013/08/tirinha-de-quarta-20/
http://magroderuim.com.br/2013/08/tirinha-de-quarta-20/


c) Qual foi à intenção do autor ao inserir o personagem Pinóquio na história?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

d) Por que nas frases: “Seja sincelo e lesponda!” e “Você acha que ela é 

baixinha, dentuça e golducha?”, apresentam palavras em destaque? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

e) O personagem Pinóquio foi sincero em sua resposta? Justifique. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

f) Qual foi à expressão facial da Mônica do primeiro ao último quadrinho? 

_______________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE II:  

Leia com atenção a História em Quadrinhos a seguir e responda às seguintes 

questões:  

 

TEXTO 2 

 

Adquira o texto no link: 

<http://queroaprenderportugues.com.br/por-que-o-cebolinha-apanha-tanto-da-

monica/>. Acesso em: 21 de Nov. de 2014. 

 

a) Quem produziu essa história em quadrinhos? 

_______________________________________________________________ 

b) Em que local acontece à história? 

_______________________________________________________________ 

 

c) E que momento ocorre à história? E como você percebeu? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

http://queroaprenderportugues.com.br/por-que-o-cebolinha-apanha-tanto-da-monica/
http://queroaprenderportugues.com.br/por-que-o-cebolinha-apanha-tanto-da-monica/


d) Em que meio de comunicação foi publicada o texto? 

_______________________________________________________________ 

e) Para quem o autor escreveu o texto? 

_______________________________________________________________ 

 

f) Quais são as características do texto? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

g) Retire do texto a onomatopeia e escreva o seu significado. 

_______________________________________________________________ 

h) Quais tipos de balões aparecem no texto? 

_______________________________________________________________ 

i) Localize no texto a figura de linguagem usada pelos quadrinistas para 

transmitir situações da história sem a necessidade de utilizar palavras 

revelando pensamentos ou sentimentos.  

_______________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE III:  

Marque a alternativa correta de acordo com o texto 2: 

 

a) No primeiro quadrinho: 

(       ) A Mônica chega correndo para participar do Clubinho. 

(    ) A Mônica vem caminhando com o seu coelhinho Sansão porém 

decepcionada para participar do Clubinho. 

(      ) A Mônica vem caminhando pelo parque quando vê o Clubinho, ela o 

ignora. 

   

b) A  Mônica:  

(   ) Entendeu o que o Cebolinha quis dizer quando falou “Você tem que 

bater, antes!” 

(   ) Não compreendeu o que o Cebolinha falou para ela quando disse “Você 

tem que bater, antes!” pois ela bateu nele e não na porta como deveria. 

(    ) Entendeu quando o Cebolinha disse “Você tem que bater, antes!” mas 

ela bateu nele mesmo assim.  

 



c) O Cebolinha: 

(      ) É gentil com a Mônica, por isso ela nunca bate nele. 

(    ) Está furioso com a Mônica, pois ela está entrando no Clubinho sem 

bater na porta primeiro. 

(   ) É amigo da Mônica porque ela carrega seu coelhinho Sansão que 

sempre está ajudando-o em todos os momentos. 

 

d) No fim da história: 

(     ) O Cebolinha se dá bem porque ele é sempre amigável com a Mônica. 

(   ) O Cebolinha, a Mônica e seu coelhinho Sansão foram participar do 

Clubinho. 

(    ) O Cebolinha se deu mal porque a Mônica bateu nele e não na porta, e 

entrou no Clubinho com o seu coelhinho Sansão. 

 

e) Que linguagem predomina na história: 

(      ) Linguagem verbal. 

(      ) Linguagem não verbal. 

 

f) A onomatopeia “POF” que aparece na história significa: 

(     ) Batendo na porta. 

(     ) Batendo no Cebolinha. 

(     ) Barulho de coisas quebrando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 5 

 

 

O Contexto de Produção da História em Quadrinhos 

 

 

 

Objetivos: 

 

 Identificar os elementos principais do contexto de produção. 

 Conhecer e identificar os tipos de discurso usados nas Histórias em 

Quadrinhos. 

 Produzir textos utilizando recursos característicos desse gênero. 

 

Tempo Estimado: 4 horas/aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE I:  

Agora é a sua vez, acrescente falas aos personagens introduzindo os balões 

adequados.  

 

Acesse o texto Cebolinha 01 pelo link: 

<http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos>. Acesso em: 25 de Ago. de 

2014b. 

 

     Você sabia? 

 Discurso direto é quando o personagem fala e para indicá-la deve-

se introduzir um marcador: o travessão (─). Exemplo: 

─ Pessoal! Espera só um pouquinho! 

 Discurso indireto não há diálogo; o narrador conta o que o 

personagem disse, apresentando ao leitor o que os personagens 

pensam ou falam. Exemplo: 

A Mônica pediu para as crianças esperarem só um pouquinho. 

 

http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos


ATIVIDADE II:  

Leia a tirinha com o número 6493 acessando o link: <http://professora-

criativa.blogspot.com.br/2012/07/tirinhas-turma-da-monica.html>  

Acesso em: 25 de Ago. de 2014, e observe o discurso utilizado.  

 

Os personagens conversam através da própria fala ou pensamento 

representados pelos balões.  

 

ATIVIDADE III:  

Vamos praticar! Imagine que você está contando essa mesma história a um 

amigo falando todos os detalhes que observou como as imagens e seus 

elementos visuais (expressões facias, gestos, movimento do corpo e outros) e 

o local. Agora escreva no espaço abaixo relatando tudo, e não se esqueça que 

você é o narrador desse texto do qual não haverá fala dos personagens.      

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE IV:  

 

A história não foi concluída e cabe a você produzir o desfecho do texto. Procure 

ser criativo, invente um final capaz de surpreender as pessoas por imaginarem 

que este seria o fim.  

 

No entanto, acesse o link a seguir para adquirir o texto 

<http://www.acucena.ind.br/blog/comportamento/os-quadrinhos-nacionais-e-a-

turma-da-monica/>. Acesso em: 28 de Ago. de 2014.  

 

Não se esqueça professor, de retirar o final do texto antes de entregá-lo para o 

aluno, pois caberá ao aluno produzir o fim.  

http://professora-criativa.blogspot.com.br/2012/07/tirinhas-turma-da-monica.html
http://professora-criativa.blogspot.com.br/2012/07/tirinhas-turma-da-monica.html
http://fofocagibi.wordpress.com/page/19/Acesso
http://www.acucena.ind.br/blog/comportamento/os-quadrinhos-nacionais-e-a-turma-da-monica/
http://www.acucena.ind.br/blog/comportamento/os-quadrinhos-nacionais-e-a-turma-da-monica/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE V:  

Troque com o seu colega a sua produção textual. Comente e faça as correções 

necessárias conforme orientação dada pelo professor. Procure não interferir na 

parte escrita do seu texto, dê sugestões de como poderia melhorá-lo. Em 

seguida, cada um receberá novamente a sua produção e conferirá as 

contribuições feitas pelo colega. Se julgar necessário, corrija o texto. 

 

 

ATIVIDADE VI:  

 

Apresentação oral: Cada aluno contará o fim da sua história para a turma. 

Depois entregará a produção para o professor. 

 

ATIVIDADE VII:  

 

Agora com apenas a imagem do último quadrinho (conforme o link abaixo), 

porém sem a escrita nos balões, você construirá o fim da história. Assim que 

concluir a sua produção, entregue ao professor.  

 

Adquira o texto acessando o link: 

<http://www.acucena.ind.br/blog/comportamento/os-quadrinhos-nacionais-e-a-

turma-da-monica/>. Acesso em: 28 de Ago. de 2014.  

 

 

http://www.acucena.ind.br/blog/comportamento/os-quadrinhos-nacionais-e-a-turma-da-monica/
http://www.acucena.ind.br/blog/comportamento/os-quadrinhos-nacionais-e-a-turma-da-monica/


Professor, 

Ao término dessas atividades, você fará a leitura original do texto para 

que seus alunos conheçam e possam observar a criatividade de cada 

um. 

Acesse o texto original pelo link:  

<http://www.acucena.ind.br/blog/comportamento/os-quadrinhos-

nacionais-e-a-turma-da-monica/>. Acesso em: 28 de Ago. de2014. 

 

 

 

 

 

 

Ao finalizar essa produção didática, almeja-se que o aluno tenha adquirido os 

objetivos propostos como relatado em cada parte das atividades aplicadas. E 

assim chegando ao objetivo esperado, espera-se que o educando realize uma 

leitura desejável, e por sua vez, alcance uma compreensão textual adequada 

obtendo êxito no processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acucena.ind.br/blog/comportamento/os-quadrinhos-nacionais-e-a-turma-da-monica/
http://www.acucena.ind.br/blog/comportamento/os-quadrinhos-nacionais-e-a-turma-da-monica/
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