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 Terça-feira 

 

 

 

 

1 – Ler a história em quadrinhos da página 36 do livro didático de Língua 

Portuguesa; 

2 – Responder as questões da página 37. 

 
 

 

 

 

O exercício da página 36 deverá ser respondido no caderno. Você organizará a história em 
quadrinhos como um texto em prosa. Não esqueça de criar o narrador, os diálogos dos 

personagens com o uso do travessão e as pontuações adequadas. 

As questões da página 37 serão respondidas diretamente no livro didático. 

 

Antes de responder as questões no caderno, faça o cabeçalho! 
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HQ – História em Quadrinhos 
Atenção ao roteiro! 

Orientações 
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 Terça-feira 

 

 
 

1) Clique na imagem ao lado e assista ao vídeo; 
2) Faça a leitura do texto complementar;  
3) Em seu caderno, usando letra cursiva, copie o “texto 
complementar” e as questões deste arquivo; 
4) Roda da conversa (Via Google Meet); 

                                       

 

 

 Antes de responder as questões no caderno, faça o cabeçalho! 

 

 

 

 

Texto complementar  

O nosso município é cortado pelo Ribeirão Grande que nasce no Pilar Velho e desce pela 
atual avenida Prefeito Valdírio Prisco até fazer barra na represa Billings. O rio Ribeirão Pires que 
deu origem ao nome do município, passa atrás de uma colina chamada “morro  Santo Antônio”. 
Além disso possui uma série de nascentes, que sustentam o comércio de água, uma das grandes 
atividades econômicas do município. A cidade é banhada pelos rios Guaiaó  e Taiaçupeba e pela 
represa Billings. 

Localizada a 40 km de São Paulo, a cidade de Ribeirão Pires tem suas águas e territórios 
protegidos pela Lei de Mananciais, o que propicia a convivência harmoniosa de sua vida urbana 
com a exuberante Mata Atlântica.  

Fonte: https://www.ribeiraopires.sp.gov.br  
 

 Responda:  

1) Ribeirão Pires está localizado em qual bioma brasileiro? 
2) Qual a importância da nossa hidrografia e o que isso gerou?  
3) Faça uma lista de animais e plantas que podemos encontrar em nossa cidade lembrando 

que estamos num bioma de espécies endêmicas. 
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Atenção ao roteiro! 

Orientações: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eotHV28d3go  (Vídeo linkado na imagem)                                      
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