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 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 

NOME DO ALUNO: DATA: 10/06/21 SEMANA: 

14 

07 a 11/06 

PROFESSOR: Erica 
TURMA: 5º ANO A 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA E 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ENTREGAR: 10/06 enviar fotocópia 

para o whatsapp da professora. 

 

 COPIE O CABEÇALHO E A ROTINA NO SEU CADERNO 

 LEIA COM ATENÇÃO E RESOLVA AS QUESTÕES, NOS SEUS LIVROS. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA. 

QUINTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2.021. 

ROTINA 

➢ HISTÓRIA, páginas 92 e 93 – surgimento da 

democracia  

➢ LÍNGUA PORTUGUESA, páginas 53, 65, 66 e 67 

– histórias em quadrinho. 

➢ ARTE 



 

2 
 

• Página 92 e 93 

Nesse tema exploraremos a historicidade dos regimes políticos, destacando como os seres humanos 

criaram formas distintas de organização de seus sistemas de governo ao longo do tempo. 

 

 

• Página 53 e 65 

O gênero textual é histórias em quadrinhos.  

Na página 53, observe que a palavra, desenho e tipografia se integram estilisticamente para produzir 

sentidos. A HQ (história em quadrinho) “Falando a mesma linguagem” possibilita uma reflexão sobre 

a comunicação multimodal (diversas formas de comunicação: fala, gestos, texto, processamento das 

imagens, etc).  

Observe as diferentes formas de representação e linguagem utilizada por Humberto para tentar se 

comunicar na história: a verbal (expressa pela repetição da expressão “hum”), a visual (representada 

pelo desenho de coração que o personagem faz) e a gestual (representada pelos recursos que sugerem 

movimentos e os gestos do personagem). 

Na página 65, você conhece os personagens dos quadrinhos de Ziraldo? Maluquinho, o principal 

personagem de Ziraldo é um menino que não para de fazer traquinagens. Muito inteligente e bem-

humorado, faz versos, canta, dança e revela-se um amigão de todos. Nesta história, Maluquinho 

interage com Julieta (ou Juju), principal personagem feminina da turma do Maluquinho. É a líder 

feminina da turma. A personagem de verde á a Carolina, menina inteligente, ativa e sonhadora, que 

adora a natureza e sonha em mudar o mundo. 

 


