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Tema 1

1º Bimestre

O objeti vo deste bimestre é que os alunos tenham contato com o gênero discursivo história em quadrinhos/ti rinhas. Este 
gênero de fácil acesso popular poderá ser encontrado em suportes midiáti cos, ou seja, jornais, revistas e Internet abordando 
inúmeros temas e com esti los visuais e linguísti cos diferentes.   

Histórias em Quadrinhos/ Tirinhas

Neste gênero, é importante que o aluno observe a relação existente entre o discurso e o elemento icônico (código verbal e o 
visual). A observação destes elementos garante que haja transmissão da mensagem que em muitos casos poderá ser de 
natureza críti ca a respeito de fatos do coti diano, sociais ou políti cos narrados de forma humorísti ca ou irônica. É importan-
te ressaltar que este ti po de gênero também se caracteriza pela existência de personagens (protagonistas e personagens 
secundários), balão de fala, metáforas visuais, legendas, onomatopeias e fi guras cinéti cas.

Tema 1 / N1

Conexões com 
Habilidades e 
Competências

Compreensão escrita e oral

Primeiro Módulo

Avaliação

• Compreensão escrita e oral

• Depreender a interação existente entre o leitor, o discurso, o elemento icônico assim como 
o uso dos recursos linguísti cos.

• Compreender a natureza do humor presente no gênero.

No caso da compreensão oral, o professor poderá fazer a leitura de histórias em quadrinhos/
ti rinhas presentes nos livros didáti cos sugeridos pelo PNLD ou não, vídeos, DVDs e perguntar que 
ti po de texto está sendo apresentada a relação existente entre as fi guras e o texto, se há presença 
de elementos humorísti cos ou irônicos. Podem-se fazer também perguntas em relação aos perso-
nagens e a linguagem uti lizada por eles assim como a mensagem e o propósito do texto. 

No caso da compreensão escrita, o professor poderá ressaltar as característi cas deste ti po de 
texto (a presença de balões de fala, metáforas visuais, legendas, onomatopeias) e propor ati vida-
des linguísti cas que incluam o uso destas característi cas tais como:

1. Ati vidades com os balões de fala usando elementos linguísti cos perti nentes ao texto.     

2. Ati vidades que remetam a mensagem do texto

Sugestões de 
ati vidades
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3. Ati vidades que ressaltem valores existentes nos textos

4. Ati vidades que destaquem elementos humorísti cos ou irônicos presentes nos textos

Links com fontes do gênero

Língua Espanhola

• htt p://mafalda.dreamers.com/

Este site contem várias histórias em quadrinhos/ti rinhas em espanhol de Mafalda e sua turma.

• htt p://www.guiadelcomic.com/comics/bruja-madrina-scary-godmother-jill-thompson.htm

Este site apresenta um guia sobre várias  ti rinhas, com especifi cações do autor.

• htt p://aprendeconelcomic.blogspot.com.br/2009/01/lenguaje-del-cmic.html

Este site familiariza o aluno com o gênero, ensinando-o a uti lizar a linguagem e a produzir 
uma historia em quadrinhos.

• htt p://www.slideshare.net/cesarsotomayor/comic-espaol

Este site familiariza o aluno com o gênero, ensinando-o a uti lizar a linguagem e a produzir 
uma historia em quadrinhos.

• htt p://www.mundogaturro.com/index.php?c=co

 Este site apresenta ao aluno com o mundo do personagem Gaturro. “Gaturro es un 
personaje creado en 1993 por el humorista gráfi co argenti no Cristi an Dzwonik, más conocido 
como Nik. Gaturro es un gato marrón, con unos grandes cachetes amarillos con tres bigotes 
en cada uno. Es el principal personaje de la ti ra cómica que lleva su nombre” htt p://www.
taringa.net/posts/humor/6271838/Personajes-y-caracteristi cas-de-Gaturro.html

• htt p://www.gaturro.com/ti ras/

Este site apresenta ao  aluno jogos, ti rinhas do personagem Gaturro.

Língua Inglesa

• htt p://www.monica.com.br/ingles/comics/fwelcome.htm

Este site contém várias histórias em quadrinhos/ti rinhas em inglês da turma da Mônica.

Língua Francesa

O livro do 6º ano do ensino fundamental Keep In Mind (Unit 7 page 69) traz uma ti rinha com os 
personagens do Charlie Brown. Pode-se trabalhar  materiais escolares em inglês a parti r desta 
ti rinha.

O livro do 6º ano do ensino fundamental Keep In Mind (Unit 11 page 101) traz quadrinhos que 
podem ser aproveitadas para se trabalhar as disciplinas escolares em inglês.

O livro do 7º ano do ensino fundamental da coleção Keep In Mind (Unit 4 page 41) apresenta um 
quadrinho que poderá se usado para se trabalhar perguntas no simple present tense e também 
partes do corpo humano e o comparati vos dos adjeti vos.

O livro do 9º ano do ensino fundamental da coleção Keep In Mind (Unit 11 page 121) apresenta 
vários quadrinhos. Pode-se trabalhar os membros da família a parti r deles.

O livro do 1º ano do ensino médio da coleção English For All (Unit 3 pages 26 and 27) apresenta 
uma história em quadrinho do Calvin and Hobbes. Pode-se aproveitar a história para se trabalhar 
as característi cas do gênero. A história também traz ati vidades. Ainda na mesma unidade pág. 28 
há uma ti rinha de Frank & Ernest. Pode-se aproveitar esta ti rinha para se trabalhar perguntas com 
“What” e o present conti nuous tense.

Material de apoio 
ao aluno

Conexão com livro 
PNLD
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O livro do1º ano do ensino médio da coleção Take Over (Unit 4 page 56) apresenta uma ti rinha do 
Garfi eld. Pode-se aproveitar a ati vidade sugerida pelo livro para se trabalhar o gênero. Há tam-
bém na pág. 120 uma ti rinha do PaperBoy. Pode-se uti lizar esta ti rinha para se trabalhar “There to 
be”, perguntas com “where” e “compounds of some”.

O livro do 3º ano do ensino médio da coleção Take Over apresenta uma ti rinha. Pode-se trbalhar 
as característi cas do gênero e também perguntas no simple present tense e nacionalidades.

O livro do 1º ano do ensino médio da coleção Freeway (Unit 4 page 63) apresenta uma ti rinha. 
Pode-se aproveitar está ti rinha e se trabalhar Simple Present Tense. Pode-se também aproveitar a 
ati vidade sugerida pelo livro. Ainda no mesmo livro pág. 71, há uma ti rinha que poderá ser apro-
veitada para se trabalhar as refeições do dia em inglês.

O livro do 3º ano do ensino médio da coleção Freeway (seção Exam Practi ce  page 152) apreswen-
ta uma ti rinha do Garfi eld. Pode-se uti lizar esta ti rinha para se trabalhar perguntas com “When” 
e o passado do “verbo to be”.

O livro do 1º ano do ensino médio da coleção Upgrade dedica a unidade 8 págs 134, 135, 141 e 
142 ao gênero “Cartoon” Pode-se aproveitar itens desta unidade para apresentar o gênero aos 
alunos assim como as ati vidades de compreensão sugeridas na unidade.

O livro do 2º ano do ensino médio da coleção Upgrade (Unit 6 pages 96, 97, 100, 104 nº 4) 
apresenta as característi cas do gênero “Comic Strips” em inglês. Podem-se aproveitar os quadri-
nhos para se trabalhar os elementos lingüísti cos em inglês. 

O livro do 3º ano do ensino médio da coleção Upgrade (Unit 1 page 14) apresenta várias ti rinhas 
que poderão ser uti lizadas para se trabalhar o gênero. No mesmo livro pág. 148 seção Reading 8 
há uma história em quadrinhos do Peanuts. Pode-se uti lizar a ati vidade de compreensão de texto 
sugerida pelo livro.

O livro do 1º ano do ensino médio da coleção Globtrekker (Unit 12 page 156) apresenta ti ri-
nhas do Garfi eld. Pode-se aproveitar as sugestões de ati vidades sugeridas pelo livro ou podem-se 
uti lizar as ti rinhas para se trabalhar datas comemorati vas em inglês. 

O livro do 2º ano do ensino médio da coleção Globetrekker (Unit 10 page 132) apresenta uma 
história em quadrinho do Calvin and Hobbes. Pode-se aproveitar as ati vidades de compreensão 
de texto sugeridas pelo livro ou pode-se uti lizar a história em quadrinho para se trabalhar sauda-
ções e partes do dia em inglês ou outros elementos lingüísti cos pertencentes ao gênero.

O livro do 1º ano do ensino médio da coleção Prime (Unit 10 page 144) apresenta uma ti rinha. 
O professor poderá uti lizar as ati vidades de compreensão do gênero para trabalhar com os 
alunos. Ainda na mesma unidade pág. 147, há uma ti rinha que poderá ser uti lizada para se traba-
lhar o simple present tense.

O livro do 3º ano do ensino médio da coleção Prime (Unit 11 page 160) apresenta uma ti rinha. 
Pode-se trabalhar as questões de compreensão de texto sugeridas pelo livro ou pode-se uti lizar 
o texto para se trabalhar o modal “can”. Ainda no mesmo livro unidade 12 pág. 183, há umas 
ti rinhas que poderão ser uti lizadas em ati vidades de “speaking”.   

Em Espanhol

Livros – ENSINO MÉDIO

Libro Síntesis 1 –

Pág. 15 – El presente de interrogati vo

Pág. 18 – Los pronombres interrogati vos

Pág. 27 -¿ Quién es?

Pág.  31 -Tratamiento formal e informal

Pág. 37 – Acti vidad 2 – Voseo

Pág. 41 – Acti vidad  5 e 6 – Texto
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Pág. 47 – Presente de Indicati vo

Pág. 65 -  Los artí culos

Pág. 68 – Texto principal

Pág. 99 – Vocabulário de las comidas 

Pág. 109 – Género y número

Pág. 111 – Verbos – Preferir y llevar

Pág. 118 – Acti vidad 3 

Pág. 125 –Los posesivos

Pág. 128 - Acti vidad 8

Pág. 134 - Acti vidad 3

Pág. 141 – Los demostrati vos

Pág.153 – 154 - Acti vidad 3

Libro 2 - Síntesis

Pág. 11 – Las conjunciones de coordinación

Pág. 20 – Acti vidad 1

Pág. 27 – El presente de indicati vo

Pág. 35 – Dichos y frases hechas

Pág. 38 – Acti vidad 3

Pág. 40 – Acti vidad 4

Pág. 45 – La perífrasis de futuro

Pág. 50 – Los medios de transporte

Pág. 55 – Acti vidad 3

Pág. 59 – Acti vidad 4

Pág. 61 – Para expresar acciones em desarrollo

Pág. 70 – Acti vidad 4

Pág. 90 – Preterito Imperfecto

Pág. 95 – Las comparaciones

Pág. 96 – Usos de muy y mucho

Pág. 100 – Acti vidad 2

Pág. 107 – Pretérito perfecto

Pág. 121  – ¡Diviértete!

Pág. 123  – El Pretérito Indefi nido

Pág. 139  – El Futuro Imperfecto

Pág. 151  – Acti vidad 1 – Apartado 2

Pág. 152 – Acti vidad 2

Pág. 155 – Acti vidad 5

Pág. 160  – Acti vidad 4

Pág. 162 – Acti vidad 6
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Libro 3 – Síntesis

Pág. 07 – Cap. 1 ¿Todavía se envían cartas?

 Pág. 38  – Acti vidad 2

Pág. 45 – Pretérito Imperfecto de subjunti vo

Pág. 46 – Acti vidad 4

Pág. 54 – Acti vidad 1

Pág. 57 –¿ Manda quien puede, obedece quien quiere?

Pág. 61 – Imperati vo

Pág. 62 – Imperati vo negati vo

Pág. 77 – Acti vidad 7 – Apartado 1

Pág. 96 – De los heterotónicos y heterosemánti cos

Pág. 107 – Preposiciones

Pág. 112 –  Locuciones prepositi vas

Pág. 113 –  Régimen preposicional

Pág. 119 – La literatura y la música

Pág. 124  –  El pronombre complemento

Pág. 129 –  De los discursos directo e indirecto

Pág. 133 –  Acti vidad 4

Pág. 138 – De las interjecciones

Pág. 146 –  De los muchos senti dos de quedarse

Pág.  150  – Acti vidad 2 – Apartado 2

Libro 1 – El arte de leer español

Pág. 32 – ¡Mira!

Pág. 34 –¡ Dale!

Pág. 47– Acti vidad 2

Pág. 48 – Acti vidad 3

Pág. 87 –  ¡Mira! 

Pág. 89 –  ¡Mira! 

Pág. 90 –  ¡Mira! 

Pág. 117 –  ¡Mira! 

Libro 2 – El arte de leer español – não há referência ao gênero 

Libro 3 – El arte de leer español 

Pág. 08 –  Información, aventura y médio ambiente

Pág. 65 –  ¡Mira! 

Pág. 83 –  ¡Mira! 
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Embora  Língua Portuguesa trate o eixo história em quadrinhos/ti rinha apenas no 2º bimestre, 
o desenvolvimento das habilidades e competências propostas no 1º bimestre em  Língua Estran-
geira e a vivencia coti diana do aluno em relação ao gênero em língua materna terão colaborado 
para a construção e compreensão do gênero nas línguas pertencentes a grade curricular.

O desenvolvimento do eixo Apreciar: identi fi car elementos visuais como ponto, linha proporção, 
superfí cie, textura, cores, luz etc.  da disciplina de Artes Visuais do 6º ano 1º bimestre, ajuda-
rá a desenvolver nos alunos as habilidades e competências necessárias para a compreensão do 
gênero em L.E. 

O foco do 1º bimestre de Ciências que apresenta como habilidades e competências identi fi car 
e descrever as característi cas naturais da região: clima, ti po de solo, relacionando à ferti lidade, 
aporte de águas minerais e vegetais adaptados ao ambiente, poderá servir como tema para um 
trabalho sobre o gênero história em quadrinhos/ti rinhas  usando personagens e diálogos que 
mencionem estes fatos,  façam críti cas ou usem de humor em L.E.

Pode-se uti lizar a disciplina de Geografi a cujo foco do 1º bimestre conhecendo o espaço geográfi -
co desenvolve habilidade e competência quanto à reconhecer a importância do trabalho humano 
na transformação do espaço para desenvolver ati vidades de criação e confecção de uma história 
em quadrinho/ti rinha em L.E sobre o tema.

Como tarefa de compreensão oral, o professor poderá fazer a leitura de histórias em quadrinhos/
ti rinhas presentes nos livros didáti cos sugeridos pelo PNLD ou não, vídeos, DVDs e perguntar que 
ti po de texto está sendo apresentado, a relação existente entre as fi guras e o texto, se há presença 
de elementos humorísti cos ou irônicos. Pode-se fazer também perguntas em relação aos persona-
gens e à linguagem uti lizada por eles assim como a mensagem e o propósito do texto.

Quanto à compreensão escrita, o professor poderá sugerir ati vidades que destaquem característi -
cas linguísti cas do gênero tais como a fala uti lizada pelos personagens nos balões ( tempos verbais 
empregados, adjeti vos, preposições, etc.), ati vidades em língua materna referentes à mensagem 
do texto e ati vidades referentes a elementos humorísti cos e irônicos do gênero.    

Pode-se também seguir a linha das avaliações externas e trabalhar a compreensão de leitura do 
gênero. Embora a área de LE no ensino fundamental ainda não faça parte das avaliações exter-
nas, cabe começar a apresentar questões como as do ENEM ou propor questões similares como 
a seguir:

Imagem extraída do site: htt p://www.monica.com.br/ingles/comics/tabloide/tab175.htm

Interdisciplinaridade

Sugestão de 
avaliação
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A parti r da história em quadrinhos apresentada, o professor poderá trabalhar a relação existente 
entre as imagens e a linguagem verbal do texto conti da nos balões. O professor também poderá 
explorar os personagens ( principais e secundários),  destacar elementos de ironia ou humor as-
sim como a mensagem do texto.

O professor também poderá usar as seguintes questões para avaliar a compreensão do texto.:

• Após ler a história em quadrinhos Monica’s Gang, responda as perguntas.

a. A personagem Mônica chama sua mãe porque

(    )  está com medo do monstro

(    )  está com fome

(    )  quer assisti r televisão

b. A personagem Magali também chama sua mãe porque

(    )  há um mostro embaixo da sua cama

(    )  que telefonar para a Mônica

(    )  também está com fome

c. Tanto Mônica quanto Magali querem 

(    )  tomar leite e comer biscoitos

(    )  que suas mães espantem o  monstro

(    )  assisti r televisão  

d. Mônica usou o monstro como pretexto para que sua mãe

(    )  trouxesse o que ela queria

(    )  ligasse a televisão

(    )  risse
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e. A mãe de Magali se espanta

(    )  ao ver o monstro que diz que Magali não dá nada à ele e come tudo

(    )  ao ver o monstro que diz que Magali vai fugir com ele

(    )  ao ver o monstro que diz que vai matá-la.

f. O texto resume-se a dizer que:

(    )  Magali é medrosa

(    )  Magali é comilona

(    )  Mônica e Magali querem enganar suas mães 

• Em Língua Inglesa, este texto também serve de sugestão para exercícios tais como:

- exercícios envolvendo vocabulário;

- exercícios envolvendo verbos no Simple Present ( formas afi rmati va,  interrogati va e negati va );

-  exercícios envolvendo  “Will you bring me....?” como forma polida de se fazer pedidos;

-  exercícios envolvendo a preposição “under”  relacionando a  outras preposições que indiquem 
localização tais como “in, on, at, behind, beside and  next to”.

- exercícios envolvendo o adjeti vo “hungry” e propor substi tuições por outros adjeti vos tais como 
“thirsty, ti red, bored, happy, sad  etc.” que indiquem estado emocional ou condição fí sica

- exercícios envolvendo The Compound of “some, any and no”.

Imagem extraída do site: htt p://imageshack.us/f/827/imgsrvgocomicscom.gif/

A parti r da ti rinha apresentada, o professor poderá trabalhar a relação existente entre as lingua-
gens verbal e não verbal , poderá também explorar os personagens, os elementos de humor e 
ironia e a mensagem do texto.  

O professor também poderá usar as seguintes questões como compreensão escrita em Língua 
Materna.:

• Após ler a ti rinha de Calvin & Hobbes, responda as perguntas.

a. O diálogo da ti rinha gira em torno 

(    )  do presente de Natal que Calvin comprou para seus pais

(    )  do presente de Natal que Calvin está fazendo para seus pais

(    )  do presente de Natal que Calvin está fazendo para Hobbes

b. Calvin  irrita-se porque

(    )  Hobbes tem razão quanto ao comentário que fez

(    )  Hobbes falou uma coisa errada

(    )  Calvin errou o que estava fazendo
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• O professor poderá aproveitar a ti rinha e trabalhar paralelamente junto às  disciplinas de 
Artes e História  abordando o arti sta italiano renascenti sta  “Michelangelo” O professor 
poderá sugerir um trabalho de pesquisa em torno deste arti sta para que os alunos se enri-
queçam culturalmente.    

• A ti rinha poderá servir também para se trabalhar a questão dos malefí cios do fumo. O 
professor poderá propor à turma que se faça um trabalho de esclarecimento deste fato em 
forma de cartazes ou campanhas educati vas em língua estrangeira na  escola.  Este trabalho 
poderá ser desenvolvido  com a ajuda do professor de Ciências. 

• Em Língua Inglesa este texto também serve de sugestão para ati vidades tais como:

- exercícios envolvendo vocabulário;

- exercícios envolvendo perguntas com “What”;

- exercícios envolvendo o Present Conti nuous Tense;

- exercícios envolvendo a negati va do Simple Present Tense

- exercícios envolvendo o passado de verbos irregulares;

- exercícios envolvendo “some” e seus compostos. 

Em Espanhol

Decime cómo hablás y te diré de dónde SOS

Tal vez conozcas a estos personajes creados por Quino. En 1964, aparecía por primera vez una 
ti ra de Mafalda, uno de los personajes más emblemáti cos de su creador, Joaquín Salvador Lava-
do, Quino, que hasta los días de hoy ti enen algo que decirnos. Te presentamos a Mafalda y a sus 
amigos. 
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www.encontrarte.aporrea.org 

¿Qué sabes de ellos? ¿Has leído alguna de sus ti ras?

Si quieres saber más sobre cada uno de ellos puedes, pásate por la Galería de personajes(páginas 
8 y 9) y podrás leer su pequeña biografí a. Estos personajes uti lizan una variedad del español 
empleada em algunas regiones de habla hispana, fundamentalmente en Argenti na y en la mayor 
parte de Uruguay. A conti nuación te presentamos una ti ra, observa y señala aquellas palabras 
y rasgos gramati cales que te parezcan peculiares de esta variante o diferentes al español que 
uti lizas en tu clase. 

Quino (1993), Toda Mafalda. Buenos Aires, Ediciones la Flor.

I. Señale la opción correcta:

1. ¿Qué expresión uti liza Mafalda para saludar a Miguelito? 

a. ¡Hola!, ¿qué tal?

b. ¡Buenos dias!

c. Salud

d. ¡Buenas noches!

2. Cuanto al género, es correcto decir:

(  X   ) Se llama historieta o cómic a una serie de dibujos que consti tuyen una historia. []

(       ) Se llama historieta o cómic a una serie de dibujos que están lejos de una historia.

3. ¿Cómo Miguelito contesta a Mafalda? Subraye y después escriba los verbos:

______________________________________________________________
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Respuestas:

1. C

3. PONÉS – COMÉS – TENÉS

Como has podido comprobar Miguelito dice “ponés”, “comés”, “compras” y “tenés” para la segun-
da persona del singular. A esa forma de conjugar losverbos en la segunda persona del singular se 
la conoce como voseo. 

El voseo es una de las marcas dialectales más fuertes del español rioplatense. Vamos a ver en que 
consiste este uso.

Observa las palabras destacadas en los diálogos anteriores. La primera forma corresponde al cas-
tellano anti guo: se empleaba como tratamiento respetuoso. La segunda forma fue desplazando 
con el ti empo a la anterior. En América, por muchos moti vos, el pronombre vos permaneció, pero 
no como forma respetuosa, sino como tratamiento familiar: vos = tú. Pero, no toda América se 
adhirió al voseo. Algunas regiones lo usan en el trato familiar y usan tú para La lengua escrita. En 
otras regiones sólo se usa el voseo (ver mapa). En la Republica Argenti na y em Uruguay, el  pro-
nombre vos reemplaza casi totalmente al tú; este cambio afecta también al verbo.

www.formespa.rediris.es/video/pdfs/Mafalda

Ver  sugestões de links  sugeridos no  item 3 e conexões com os livros do PNLD ( PARA INGLÊS )

Dionísio, A.P. , Machado, A.R., Bezerra, M.A. – Gêneros Textuais & Ensino. São Paulo, Parábola 
Editorial, 2010.

A obra faz um estudo sobre de todos os  gêneros textuais.

Maclin, Alice- Reference Guide to English . A Handbook of English as a Second Language, United 
States Departament of State- Offi  ce of English Language Programs.

A obra trata de alguns  gêneros textuais e gramáti ca.

htt p://www.toolsforenglish.com/

Este site  ajuda o professor a preparar várias ti pos de ati vidades diferentes. Basta selecionar o 
texto e escolher o ti po de ati vidade que o próprio site prepara os exercícios e também dá o
gabarito. Ele é apresentado nas versões  inglês, francês e espanhol. O site é autoexplicati vo e fácil 
de usar.  

htt p://www.cielli.com.br/downloads/578.pdf

Este arti go faz um estudo sobre o gênero.

Material de apoio 
ao professor
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htt p://portaldoprofessor.mec.gov.br/fi chaTecnicaAula.html?aula=27990

Este site apresenta tratamento didáti co com o gênero história em quadrinhos.

htt p://portaldoprofessor.mec.gov.br/fi chaTecnicaAula.html?aula=23900

Este site apresenta tratamento didáti co para o gênero ti rinha.

htt p://www.teachingenglish.org.uk/acti viti es/acti viti es-using-comic-strips

Este site apresenta várias propostas de tratamento didáti co para o gênero em inglês. 

EM ESPANHOL

htt p://zachary-jones.com/zambombazo/vineta-1o-de-mayo-dia-del-unico-trabajador/

Este site apresenta ati vidades diverti das com ti rinhas baseadas em produtos culturais autênti cos 
– videoclipes, canções, ti ras, etc. 

htt p://formespa.rediris.es/video/pdfs/mafalda.pdf

Este site apresenta um plano de aula com ati vidades sobre os quadrinhos de Mafalda, inclusive 
com explicações sobre a personagem e toda a sua turma. 

htt p://www.educacao.rs.gov.br/dados/refer_curric_prof_vol1.pdf 

Este site apresenta um trabalho realizado pela Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, tra-
zendo um caderno de ati vidades para o professor com orientações para trabalhar com o gêneros  
discursivos, para o espanhol e o inglês. Sugere a existência de um caderno para o aluno, mas este 
não aparece no site.

htt p://www.slideshare.net/cesarsotomayor/comic-espaol

Este site apresenta o gênero através de slides.

htt p://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mics_cl%C3%A1sicos_y_modernos

Este site apresenta uma lista com 26 tí tulos de historietas clássicas e modernas.

htt p://almendrablogele.blogspot.com.br/

Este site apresenta um projeto para as classes de línguas, que permite trabalhar as expressões 
idiomáti cas com as partes do corpo humano a parti r das ti rinhas cômicas e de desenhos. 

htt p://www.mec.es/sgci/br/es/publicaciones/seminarios/seminarios00/05_comic.pdf

Este site apresenta o trabalho de pesquisa inti tulado: El cómic como recurso en la clase de 
español realizado por José Manuel Barreiro Villanueva,  no Colégio Miguel de Cervantes.

http://congresoele.net/biblioteca/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Item
id=46

Este site apresenta sugestões de ati vidades para as classes de línguas. 

www.askoxfrod.com

Dicionário em inglês da Oxford University Press

www.englishclub.com

Site de jogos, quizzes e sala de bate papo.

htt p://www.bradleys-english-school.com/online/

Este site contém vários jogos com diferentes itens gramati cais que podem ser executados em casa 
(ou no laboratório de informáti ca ) como revisão dos conteúdos trabalhados em sala de aula

Seção saber mais 
para nossos alunos
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htt p://www.learningchocolate.com/

Este site apresenta um picture dicti onary para o aluno aprender vocabulário e também um link de 
áudio para exercitar a pronúncia da palavra. O aluno poderá aprender novo vocabulário através 
de diferentes ati vidades.  

htt p://www.efl net.com/vocab/dicti onary/transportati on_1.php

Este site é um picture dicti onary. Ao se clicar sobre a fi gura, o aluno poderá ouvir a pronúncia da 
palavra em inglês.

htt p://www.uiowa.edu/~acadtech/phoneti cs/#

Este site apresenta em forma de animação os sons fonéti cos do inglês e de outras línguas. Ele 
apresenta animação do aparelho fonador  para consoantes, ditongos e tritongos e o vídeo de uma 
pessoa arti culando estes sons.

htt p://www.lyricstraining.com/

Este site apresenta letras de músicas com áudio e vídeo para prati car a compreensão em diversos 
idiomas entre eles  inglês, francês e italiano. Pode-se escolher o nível de difi culdade que se deseja 
prati car o exercício.

htt p://www.famouspeople.co.uk/

Este site apresenta a biografi a e a história de pessoas famosas. É dividido em categorias: cantores, 
atores, jogadores de futebol, celebridades etc.

htt p://learnenglishkids.briti shcouncil.org/en/make-your-own/comic-strip-maker

Este site possibilita que o aluno crie sua própria história em quadrinho.  

Língua Espanhola

www.elcastellano.org 

(O site apresenta curiosidades da Língua Espanhola, dicionários, temas gramati cais, histórias da 
Língua Espanhola e notí cias.)

www.rae.es 

(O site apresenta o dicionário monolíngue virtual da Real Academia Española.)

www.diccionarios.com 

(Neste site são apresentados dicionários bilíngues espanhol/português.)

www.muva.elpais.com.uy 

(Museo virtual de arte do Uruguai, organizado pelo jornal El País do Uruguai.)

www.elpuebloenelquenuncapasanada.com 

(Os moradores de uma pequena cidade espanhola abrem suas portas para o mundo.)

htt p://www.busuu.com/es 

(Site para aprender idiomas online e realizar exercícios. Contém teste de nível, alfabeto, dicioná-
rio, jogos, unidades e guias de gramáti ca, além de possibilitar a troca de mensagens com pessoas 
de todos os países.) 

htt p://www.elcastellano.org/ 

(O site apresenta diversas informações sobre o idioma espanhol, disponibilizando a história da 
língua, dicionários, gramáti cas, entre outras seções para consulta e pesquisa.)
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Tema 1 / N2

Língua em Uso

Segundo Módulo

Avaliação

A Língua em Uso

• Reconhecer marcas linguísti cas de  registro coloquial e fi guras de linguagem que produzem 
efeito humorísti co ( ironia, comparação ).

• Reconhecer os recursos linguísti cos para a descrição de pessoas ( adjeti vos, comparati vos, 
etc. ) e elementos caracterizadores de diálogos neste gênero tais como: perguntas, respos-
tas e estruturas verbais.

A parti r dos textos selecionados histórias em quadrinho/ti rinhas, o professor poderá explorar ele-
mentos característi cos do gênero como por exemplo:

1. pedir que os alunos destaquem dos diálogos dos balões os verbos, adjeti vos, preposições e 
outros elementos linguísti cos neles conti dos e criem novas frases a parti r destas.

2. pedir que os alunos completem frases incompletas dos balões  com verbos, adjeti vos, substan-
ti vos etc sugeridos pelo professor

3. propor ati vidades com histórias em quadrinhos/ti rinhas que contenham balões em branco para 
que eles insiram diálogos a parti r de modelos propostos pelo professor

4. fazer substi tuições de palavras usando um novo vocabulário apresentado pelo professor

5. organizar uma história em quadrinho/ti rinha que foi apresentada aos alunos em partes de for-
ma que ó texto fi que coerente

6. apresentar aos alunos uma história em quadrinhos/ti rinha sem o fi nal e pedir que os alunos ela-
borem o fi nal a parti r de sugestões de vocabulário e tempos verbais apresentados pelo professor

7. apresentar aos alunos apenas os diálogos e pedir que ilustrem a história em quadrinhos/ti rinha. 
de acordo com os diálogos.

Sugestões já apresentadas anteriormente.

Sugestões já apresentadas anteriormente.

Sugestões já apresentadas anteriormente.

Pode-se pedir aos alunos que a parti r dos elementos linguísti cos estudados em sala e previamente 
apresentados pelo professor, confeccionem uma história em quadrinhos/ti rinhas a respeito de 
um tema interdisciplinar ou não,  contendo as característi cas do gênero e com  elementos de 
humor ou ironia.

O professor também pode pedir que os alunos completem os balões das histórias em quadrinhos/
ti rinhas com elementos linguísti cos (substanti vos, verbos, adjeti vos, preposições etc).   

Conexões com 
Habilidades e 
Competências

Sugestões de 
ati vidades

Material de apoio

Conexão com livro 
PNLD

Interdisciplinaridade

Sugestão de 
avaliação



15

LÍNGUA ESTRANGEIRA 6o Ano − Ensino Fundamental

Seção saber mais 
para nossos alunos

Material de apoio 
ao professor

Sugestões já apresentadas anteriormente.

Sugestões já apresentadas anteriormente.

Produção Escrita e Oral

Terceiro Módulo:

Avaliação

Produção Escrita e Oral

• •Produzir uma História em Quadrinho/Tirinha a parti r de uma situação coti diana e/ou 
inventada.

• •Dramati zar os diálogos pertencentes às Histórias em Quadrinhos/Tirinhas.

Neste momento do bimestre, espera-se que o aluno tenha condições de realizar pequenas pro-
duções. Cabe lembrar que não se quer que o aluno realize a tarefa em português e o professor se 
transforme em um tradutor simultâneo. A parti r dos modelos de oralidade e escrita o aluno pode 
realizar pequenas transformações que podem começar no nível de itens lexicais (substi tuir nomes 
ou adjeti vos) e chegar ao nível da sentença. Sempre parti ndo do input recebido.

Sugestões já apresentadas anteriormente.

Sugestões já apresentadas anteriormente.

Sugestões já apresentadas anteriormente.

As ati vidades sugeridas para esse módulo podem servir de avaliação ou podem ser propostas 
outras baseadas nas sugeridas.

Sugestões já apresentadas anteriormente.

Sugestões já apresentadas anteriormente.

Tema 1 / N3

Conexões com 
Habilidades e 
Competências

Sugestões de 
ati vidades

Material de apoio

Conexão com livro 
PNLD

Interdisciplinaridade

Sugestão de 
avaliação

Material de apoio 
ao professor

Seção saber mais 
para nossos alunos


