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Você sabe o que é uma história em quadrinhos? 

Antes de ler, vamos assistir a esse vídeo? https://www.youtube.com/watch?v=AiO-qREagb0 

História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio 

de desenhos e textos dispostos em sequência acompanhados de ilustrações. 

Essas histórias possuem: enredo, personagens, tempo, lugar e fim. 
Apresentam linguagem verbal, que é o texto escrito e linguagem não-verbal que são os 

desenhos. 

Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o objetivo 

de trazer o leitor para "dentro" da história contada. Para comunicar as falas das 

personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato 

desses balões também transmite intenções diferentes dependendo do formato, observe 

abaixo alguns. Por exemplo: o balão “espetado” dá a sensação que a personagem está 

gritando, o de nuvem pode ser um pensamento ou sussurro e o redondo é a fala normal. 

Cada balão na história em quadrinhos 

indica uma fala, que no texto da história lida é 

representada pelo travessão.  

A nossa atividade hoje é fazer uma 

história em quadrinhos do livro lido na atividade 

de terça-feira “O nascimento da Lua”. Pegue 

algumas folhas de sulfite, dobre ao meio 

imitando um gibi e faça as marcações utilizando régua. 

Não se esqueça de fazer um desenho bem bonito na capa e que os desenhos devem ser 

coloridos. 

 Vamos assistir a esse vídeo com algumas dicas do Maurício de Souza? 
https://www.youtube.com/watch?v=7oIy_8QsTJc 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI. 
Nome do aluno: Data: 10/09/2020 Semana: 

2 Professor: Patrícia M. do Nascimento/ 
Carolina T. Merino Turma: 3º anos A/B 

Componentes Curriculares: Matemática Entregar: 17/08/2020 
 

Hoje vamos dar continuidade as atividades sobre “tempo”, vamos fazer o exercício da página 96 
do livro didático de Matemática.  

Boa 
atividade 


