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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CEPAE – UFG 

 

Tema: Viagens em diferentes espaços, tempos e formas  

Interatividade entre Narrativas,  

Histórias em Quadrinhos, Mangás e Animês 

 

Língua Portuguesa – 4º ano________ Professora Dra. Márcia Torres 

Aluno(a) _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(escreva seu nome completo e com letras maiúsculas no início de cada nome) 

ROTEIRO de ATIVIDADE número 04 da Quarta Escala 

Período sugerido para essa atividade: 03 a 07 de maio 

 

Leia atentamente todas as páginas, sem pular nenhum parágrafo. 

Cada parte é importante para você compreender a atividade.  

 

Nos últimos roteiros da Quarta Escala conhecemos um pouco sobre 

charges, tirinhas e HQs (Histórias em Quadrinhos). Estudamos sobre 

descrição, narrativa, metáfora e conhecemos “A Turma do Pererê”. Dando 

continuidade à nossa viagem em diferentes espaços, tempos e formas. Agora 

iremos para o Japão. 

Nesses roteiros finais da Quarta Escala faremos uma “viagem’ pelo 

Japão, conhecendo um pouco da cultura japonesa, o que essa cultura tem de 

tradição e o incrível mundo dos animês e mangás japoneses, que estão tão 

presentes atualmente no cotidiano de diversas crianças. 

Assim como no Brasil existem os contos populares, o Japão também 

possui contos, que ensinam os valores da cultura oriental por meio de breves 

histórias. Vamos conhecer um conto Japonês? Trata-se de uma fábula!  

Fábula é um gênero do tipo narrativo muito popular e apreciado por pessoas de 

diferentes idades. Nascida da tradição oral, muito antiga no Oriente. O próprio nome 

refere às histórias contadas e passadas de geração para geração. A fábula é um texto 

narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de 

começo, meio e fim:  

https://escolakids.uol.com.br/portugues/narracao.htm
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• no início, apresentamos as personagens e a situação; 
• depois, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno 

de uma situação; 
• por fim, criamos um final surpreendente, que gere a reflexão dos leitores sobre 

um ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto geralmente. 

 

Leia com atenção e releia quando se distrair durante a leitura 

Saru Kani Gassen ou Saru Kani Banashi 

Tradução: A batalha do macaco e o caranguejo 

Conta a história de um caranguejo que encontra um bolinho de arroz 

no caminho. Um macaco astuto tenta persuadir o caranguejo a trocar o 

bolo de arroz por uma semente de caqui, o que acaba acontecendo. O 

caranguejo resolve plantar e cuidar da semente, que após um tempo, 

cresce transformando-se em uma frondosa árvore com frutos 

abundantes. 

O caranguejo ficou com muita 

vontade de provar os caquis que 

estavam bem maduros. No entanto, 

não conseguia alcança-los mesmo 

depois de várias tentativas de subir 

na árvore. Imediatamente, ele 

lembrou do seu amigo macaco, que 

podia escalar árvores melhor do que 

qualquer outro no mundo. Decidiu, 

então, pedir a sua ajuda e saiu à sua 

procura na mata. 

O macaco concordou em escalar a árvore para pegar a fruta para o 

caranguejo, mas ao invés de arremessar uma fruta madura ao caranguejo, 

o macaco começou a comer, o mais rápido que podia, um caqui atrás do 

outro, sem se importar com o pobre caranguejo faminto que esperava lá 

embaixo. No fim, sobraram nos galhos somente frutas verdes e duras. 

O caranguejo ficou muito desapontado e começou a gritar com o 

macaco, que em um acesso de fúria atirou o caqui mais duro e verde na 

cabeça do caranguejo, matando-o. Porém, o caranguejo tinha um filho que 

brincava com um amigo não muito longe dali.  
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Ao voltar para casa deparou-se com o pai morto e resolveu que 

deveria vingar-se custasse o que custasse. 

Ele procurou alguma pista que o levasse a descobrir o assassino. 

Olhando ao redor notou que havia pedaços de casca e sementes 

espalhadas no chão, bem como caquis verdes que, evidentemente, havia  

sido atirados em seu pai. Percebeu que o macaco era o assassino e a sua 

ganância pela fruta com certeza fora a causa da morte do velho 

caranguejo. 

A princípio, pensou em atacar o macaco imediatamente, no entanto, 

viu que seria inútil, pois o macaco era um animal astuto. Resolveu pedir 

ajuda a alguns amigos, pois sabia que não conseguiria matá-lo sozinho. Ao 

saber do acontecido, os amigos se prontificaram a ajuda-lo.  

Um belo dia, o macaco recebeu a visita de um mensageiro do jovem 

caranguejo. O mensageiro contou-lhe sobre a morte do caranguejo e o 

convidou para uma festa em homenagem ao falecido. O macaco ficou feliz 

em perceber que ninguém desconfiava ser ele o assassino do caranguejo. 

No entanto, ele nem desconfiava que isso fazia parte de um plano de 

vingança contra ele mesmo. O macaco agradeceu e se arrumou para ir à 

festa. 

Lá na festa, o macaco encontrou todos os membros da família do 

caranguejo e seus amigos esperando para recebê-lo. Terminada a festa, 

ele foi convidado pelo jovem caranguejo a beber uma xícara de chá. O 

macaco começou a ficar impaciente com o jovem caranguejo que havia 

saído e demorava a retornar. Resolveu, então, se aproximar da lareira de 

carvão para preparar seu chá. 

Nesse momento, algo explodiu e atingiu o macaco bem no pescoço. 

Era o castanheiro, um dos amigos do caranguejo, que se escondera na 

lareira. O macaco, apanhado de surpresa, saltou para trás e tentou fugir. 

A abelha, que estava escondida do lado de fora, atacou-o ferindo-o na 

bochecha. O macaco passou a sentir muita dor, o pescoço queimado pela 

castanha e o rosto fortemente ferido pela abelha, mas ele corria gritando 

e tagarelando de raiva.  

O morteiro de pedra havia se escondido com várias outras pedras 

em cima do portão. Quando o macaco passou por baixo, o morteiro e as 
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pedras caíram sobre a cabeça do macaco. Com muita 

dor, o macaco era incapaz de se levantar. Enquanto estava deitado, 

indefeso, o jovem caranguejo se aproximou e, com as grandes garras 

sobre o macaco, disse: 

- Agora você se lembra de ter assassinado o meu pai?  

- Então você é meu inimigo? – Perguntou o macaco, ofegante.  

- Claro! – Disse o jovem caranguejo.  

- Não foi minha culpa! – Afirmou o macaco impenitente.  

- Você ainda tem coragem de mentir? Vou acabar com a sua vida! 

O jovem caranguejo cortou a cabeça do macaco com as suas garras. 

Assim o macaco encontrou o seu castigo, e o jovem caranguejo vingou a 

morte de seu pai.  

I – Compreendendo o texto: 

1 – Que situação problema é apresentada nessa narrativa “A batalha do 

macaco e o caranguejo”?  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2 – Por que o caranguejo aceitou trocar seu bolinho de arroz por uma semente 

de caqui? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3 – Em sua opinião, qual é a moral desta história? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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4 – Você gostou do final do conto, ou gostaria que fosse diferente? Justifique 

sua resposta nas linhas abaixo: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Ilustre a ideia principal do conto no espaço abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparem que no conto “A batalha do macaco e o caranguejo” o 

narrador conta uma história que fala de vingança.  

Vamos reescrever esta história de um outro modo? Como seria esse 

reconto?  

Você deverá se lembrar que ao colocar a fala dos personagens há uma 

pontuação diferente porque usamos o travessão.  
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_________________________________________ 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CEPAE – UFG 

 

Tema: Viagens em diferentes espaços, tempos e formas  

Interatividade entre Narrativas,  

Histórias em Quadrinhos, Mangás e Animês 

 

Língua Portuguesa – 4º ano________ Professora Dra. Márcia Torres 

Aluno(a) _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(escreva seu nome completo e com letras maiúsculas no início de cada nome) 

ROTEIRO de ATIVIDADE número 05 da Quarta Escala 

Período sugerido para essa atividade: 10 a 14 de maio 

 

Continuando a nossa viagem pelo Japão,  

iniciada no roteiro anterior, agora vamos aprender  

sobre algumas curiosidades deste país tão distante e 

 diferente do nosso! 

A comida tradicional não é “sushi” e “sashimi’ como no Brasil. Lá eles 

comem muito “gohan” (arroz), “missoshiro” (sopa), “lamen’, “udon’ (macarrão), 

“tempurá” e “kare” (curry) inclusive no café da manhã. 

Os japoneses são muito respeitosos e reservados, a educação e o 

respeito aos mais velhos estão sempre presentes. A cultura do respeito é 

muito evidente, dizem muito “Gomenasai” (desculpe-me), e pedem licença, e o 

toque, inclusive aperto de mão, não é considerado educado. Completamente 

diferente dos brasileiros, não é mesmo? 

Além dos japoneses prezarem muito pelo respeito, eles prezam muito 

pela higiene. Por essa razão, em todas as casas existe uma área chamada 

“genkan”. para que as pessoas deixem os sapatos que estavam usando na rua 

e entrem em casa com um chinelo ou pantufa destinados a serem usados 

apenas dentro de casa. 

E por que o Japão é tão diferente assim em termos culturais?  

O Japão é uma nação oriental, cuja história tem dois mil anos de 

realizações e transformações. Esse país ficou, por muito tempo, por volta de 

1500 anos, quase que intocado devido à sua localização geográfica e também 

por ser uma ilha distante de muitos países considerados mais importantes.  
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Mesmo assim o mundo ocidental conseguiu conhecer e chegar ao mundo 

oriental. O Japão participou da Segunda Guerra Mundial, aliado aos alemães 

e italianos, mas acabou perdendo a guerra, o que trouxe muito sofrimento e 

miséria ao povo japonês. Ainda assim os japoneses se 

reinventaram e se adequaram à cultura ocidental, mas 

sempre sem deixar sua própria cultura de lado, mantendo 

a tradição. 

Podemos ver claramente toda essa tradição japonesa que interferem 

na produção dos Animês. Vamos dar uma olhada no exemplo de um animê que 

muitas crianças conhecem? 

A série de TV japonesa “Naruto” conta a história de Naruto Uzumaki, 

um jovem ninja que busca respeito e reconhecimento de todos ao seu redor e 

tem o sonho de se tornar “Hokage”, o ninja líder de sua vila. A história de 

Naruto se passa no Japão feudal, não moderno, em que os ninjas eram muito 

famosos e havia grandes guerras entre os senhores feudais. 

Naruto se popularizou por todo o mundo e ajudou a disseminar diversos 

valores da cultura japonesa. É uma história que trata de temas como a 

amizade, lealdade, coragem e amor. Essas histórias inspiram crianças do 

mundo todo, contando sobre as aventuras de Naruto na vila da Aldeia Oculta 

da Folha e no mundo ninja. 

Os personagens principais são Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, Sasuke 

Uchiha e Kakashi Hatake, que juntos compõem o time 7. 
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Após conhecer um pouco sobre Naruto, surge uma ideia: 

E se escrevermos uma carta com a “Turma do Pererê” convidando a 

turma de Naruto para vir ao Brasil e conhecer um pouco da nossa cultura 

também?  

É preciso usar bastante a criatividade para convencê-los a vir pra cá, 

contando sobre o que tem de bom aqui. Mas, antes de escrever a carta, vamos 

conversar sobre esse assunto em nossas aulas síncronas. Espero você! Não 

perca! 

Como nos animês aparecem muitos temas como amizade, lealdade, 

coragem e amor, podemos usar essas palavras na nossa carta para convida-

los, mostrando que a Turma do Pererê também trata desses mesmos temas. 

 

DICA: Não se esqueça de fazer parágrafo ao mudar de assunto, e fazer o 

uso da vírgula e outras pontuações sempre que necessário. 

 

As linhas abaixo são destinadas a escrita da carta, que faremos após a 

aula sobre os animês.  

Ah! Não se esqueçam do vocativo para introduzir a mensagem após a 

data.  

Goiânia, ____________________________________________ 

 

 

  _________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________Assinado ________________________________ 

 

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CEPAE – UFG 

Tema: Viagens em diferentes espaços, tempos e formas  

Interatividade entre Narrativas,  

Histórias em Quadrinhos, Mangás e Animês 

 

Língua Portuguesa – 4º ano________ Professora Dra. Márcia Torres 

Aluno(a) _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(escreva seu nome completo e com letras maiúsculas no início de cada nome) 

ROTEIRO de ATIVIDADE número 06 da Quarta Escala  

Muitas narrativas foram lidas na forma de histórias mitológicas, contos 

populares, fábulas e histórias em quadrinhos. Conhecemos também as charges 

e os cartuns. Nesse roteiro conheceremos os Mangás!  

Os mangás são um tipo de histórias em quadrinho que conquistaram o 

mundo e levaram a cultura japonesa para todo o globo, fazendo com que vários 

países colocassem sua identidade nessa forma de arte.  

No Brasil não foi diferente. Vários trabalhos nacionais foram lançados 

nas décadas de 1960 e 1970.  
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Os animes ou animês surgiram dos mangás e fizeram cada vez mais 

sucesso no país. Novas editoras nacionais surgiram, mas ainda se 

interessaram em publicar obras japonesas, que já faziam sucesso no Brasil 

através de suas animações.  

Em meados dos anos 2000 alguns mangás brasileiros fizeram sucesso, 

como “Holy Avenger”, vencedor do Prêmio Internacional de Mangás realizado 

no Japão. Com o advento da internet e das redes sociais ficou cada vez mais 

ampla e mais fácil a publicação de mangás por artistas independentes de 

forma digital.  

Nessa lista traremos um episódio de mangá brasileiro para você 

conhecer esse novo gênero narrativo.  

     O REI DO MUNDO  
 

Essa história começa assim:  

  

Esse mundo espacial sempre passou por várias guerras, todas 

destrutivas, mas foi a última que causou maior impacto. Duas grandes nações 

consideradas as maiores potências mundiais entraram em guerra: Marte era 

uma dessas nações, conhecida por sua tecnologia e a outra nação, Vênus, por 

seu conhecimento biológico. Tal confronto não acabou para nenhum dos lados, 

pois Vênus tinha como trunfo uma arma capaz de desconstruir o organismo de 

qualquer ser vivo em poucos meses. Ao ser atingido por essa terrível arma, 

Marte se rendeu imediatamente. As substâncias foram se alastrando pelo ar 

formando grandes nuvens alaranjadas e permanentes no céu do país.  

O que muitos não sabem é que essa guerra deixou filhos. Toda criança 

nascida com vida depois desse acontecimento era imune ao ar e propícia a ter 

alguma anormalidade em seu organismo, podendo eventualmente manifestar 

algum tipo de poder gerado pelo seu instinto de sobrevivência...  

Mas havia, ainda, outro problema: toda mulher grávida morreria depois 

de dar à luz. Muitos adultos ficaram curiosos com essa situação e preocupados 

com essas crianças, procurando protege-las em locais chamados “Coração” e 

outros, ao contrário, ficaram com muita raiva das crianças e, então, começam 

os conflitos durante longos anos.  

Grande parte do país estava odiando as crianças. Foi necessário que elas 

se unissem e contassem com adultos que as ajudassem para se proteger 

contra o rei do mundo.                                      
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E agora, será que o caçador de alimentos 

foi atingido pelo carro?  

                                                                         Quem será que fez isso? __________________ 

1 – Para compreender o Mangá: 

a) De acordo com a mensagem inicial e os 

quadrinhos, o caçador de porcos pensava 

igual ou diferente ao rei do mundo 

chamado José? _____________________ 

                                                                        Quais são as diferenças? Escreva nas linhas 

abaixo:                                                                       

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

                                                                       ______________________________________ 
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2 – Quais as características dos dois personagens? Escreva adjetivos para responder.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3 – Qual o nome que você daria para o caçador de porcos? _______________________ 

Justifique o nome que você escolheu:________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4 – O mangá só tem uma parte da história, o início e o meio da história. Como você 

solucionaria a situação das crianças nesse mundo apresentado no Mangá? Qual seria o 

desfecho dessa história? _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  2 – Para refletir sobre alguns substantivos (nomes) abaixo:  

a) Coragem – Quem é o corajoso dessa parte da história? Por quê?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b) Lealdade – Quem é o personagem leal? Por que? _________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Você sabia?  
Que existem muitos fãs dos mangás?                  Mas existem fãs de muitas formas.  
Para você, o que é um fã?__________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Com os mangás e o animês, existem diferentes tipos de fãs.... 
Existem os fãs, os otacos e os cosplay. Você conhece esses fãs? Vamos conhecê-los?  
Essa é uma boa história 
 

 

O significado original da palavra “otaku” está relacionada com o ato de "ser fã 

de algo", mas no Brasil e em outros países ocidentais, o termo é utilizado apenas para 

rotular as pessoas que são fãs de animês, mangás e de outros aspectos da cultura pop 

japonesa.  

Na língua japonesa, a palavra originalmente significa "vossa casa", e é um termo 

usado em sinal de respeito. Mas também significa uma metáfora "Viver num casulo" 

também é significado para “otaku”.  

O que é “otaku” Naruto? É um fã de “Naturo” 

"Naruto" é uma série de mangás que conta a história de um jovem ninja, criado 

numa pequena vila japonesa, que busca se tornar um líder. A série foi adaptada para 

anime e foi transmitida pela televisão aberta brasileira durante os anos 2000. "Naruto" 

é a terceira série de mangás mais vendida na história. Também ganhou adaptação para 

o cinema, para o videogame e até para os palcos de teatro. Os “otakus” costumam ser 

fãs da saga, que virou um símbolo entre a tribo, ao lado de "Cavaleiros do Zodíaco", 

outra série de mangás adaptada para a televisão. 

No Brasil, “otome” é uma palavra usada como feminino de “otaku”, ou seja, são 

meninas ou mulheres que consomem e são aficcionadas por produtos culturais 

japoneses, como animes e mangás....  

O que você pensa sobre ser fã de algo? É importante? Explique sua resposta 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Um fã é alguém para você ter como modelo? _________________________ 

Circule as palavras que estão relacionada com fã e explique o porquê ao lado das 

palavras que você circulou:  

PODER - __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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CORAGEM - _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

HERÓI - ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

DOMÍNIO - ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

AUTONOMIA - ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

UM MITO - _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Se você tem um fã, desenhe ou cole uma imagem abaixo e escreva o motivo que 

você considera ser seu fã. 
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ROTEIRO de ATIVIDADE número 07 da Quarta Escala 

Período sugerido para essa atividade: 24 a 28 de maio 

 
 

Os estudos da Língua Portuguesa por meio das “viagens” em  

 narrativas foi sensacional nesta quarta escala e agora,  

viajamos por meio de histórias em quadrinhos e encontramos uma interatividade 

entre os gêneros: as narrativas mitológicas, os contos, os contos populares, as 

Histórias em Quadrinhos, charges, cartuns, mangás e animês.  

 

 

Assim como essa turma maravilhosa do Pererê conheceu a cultura japonesa e 

os animês nos roteiros anteriores, entre eles Naruto, nós vimos que os diferentes 

povos podem conviver muito bem. Aprendemos que muitos japoneses imigraram para 

o Brasil e contribuíram muito com a nossa cultura.  

 

 

 

 

 

 

Personagens semelhantes aos Mangás                               A turma do Pererê 

 

                                                               

 

Essa é Temari uma personagem de Naruto      Ninja poderoso Konoha e Shinobi  

Assim como os japoneses ficaram conhecidos no Brasil, os mangás também 

ficaram conhecidos e hoje já existem muitos mangás brasileiros.  

Muitos japoneses vieram como imigrantes para o Brasil. Você conhece alguma 

coisa sobre essa imigração? E sobre outros imigrantes, você conhece? __________ 

Se você conhece, escreva resumidamente numa folha de seu caderno essa 

história e conte em aula com os seus colegas, não precisa entregar e nem anexar ao 

roteiro. É uma atividade para você participar em aula síncrona.  
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Porém, os povos também podem acolher as pessoas que precisam se refugiar 

diante dos conflitos e dos problemas que passam. Por isso, apresento a vocês, neste 

roteiro, uma parte de uma história muito interessante. Trata-se da história escrita 

por Sarah Garland “Um outro país para Azzi”.  

O enredo da história conta que a menina Azzi e sua família estão em perigo... 

O país em que vivem está em guerra e eles precisam deixar tudo para trás até 

encontrarem um novo lugar para viver. Levando somente alguns pertences e a 

esperança de serem acolhidos em uma nova terra, Azzi e seus pais enfrentarão 

enormes obstáculos, e vão precisar de muita coragem e determinação.  

Ao abordar este tema sempre atual, “Um outro país para Azzi” permite que 

leitores de qualquer idade possam imaginar o que é ser uma criança refugiada, 

diferente daquelas que precisaram imigrar para outro lugar. Ela precisará aprender 

muita coisa no seu processo de adaptação a uma nova vida.  

Curiosidade: Você sabe qual a diferença entre refugiados e imigrantes?  

 

Refugiados são aquelas pessoas que se deslocam de um país para outro por 

motivos de guerras ou perseguição em seu país de origem. No caso dos imigrantes, 

são pessoas que saem de seus países por opção com o objetivo de conseguirem 

melhores condições de vida ou sobrevivência, como muitos japoneses fizeram.  

 

Sobre a autora e ilustradora do livro: 

Quem é Sarah Garland? Por que uma escritora se interessa por esse tema? Vamos conhecer?  

Sarah Garland é escritora e ilustradora. Ela publicou 

mais de cinquenta títulos dedicados a crianças e jovens. O livro 

foi escrito no inverno de 2010 com base na experiência e no 

contato da artista com famílias de refugiados. Ao chegar a 

Nova Zelândia, que fica bem próxima a Austrália, Sarah se 

deparou com pequenos grupos de pessoas com expressões 

angustiadas e sem esperança. Depois de um tempo, descobriu 

que eram refugiados, vindos principalmente de países 

asiáticos.  

Como foram as crianças que mais chamaram a sua atenção, Sarah foi à biblioteca infantil 

em busca de livros que contassem histórias parecidas com a que aqueles pequenos refugiados 

estavam vivendo, mas não encontrou nenhum título publicado sobre esse tema nas estantes da 

biblioteca. Sarah, então, resolveu estudar as memórias daqueles que precisaram fugir ou foram 

exilados de seus países. 
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ATENÇÃO!!!    Nesta página inicie a leitura da história 
 “Um outro país para Azzi” com atenção.  
Observe bem os detalhes e a mensagem para responder 
 as questões que se seguem. Faça uma letra bem bonita  
e deixe sua atividade bem organizada, com capricho!  
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I – Estudando os conceitos:  

1 – Essa história está ilustrada como uma HQ. Na sua opinião o que tem de 

diferente nessa história em quadrinhos das outras histórias em quadrinhos ? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2 – Quem conta essa história? É o narrador? _______________________ 

Se é o narrador, essa história é uma ______________________________ 

Então uma história em quadrinhos também é uma narrativa!!! 

O narrador é o autor ou autora da história? _______________________ 

3 – Essa história em quadrinhos tem onomatopéias? __________________ 

Há balões com as falas ou pensamentos dos personagens? ______________ 

II – Interpretação: 

1 – Que situação problema é apresentada nessa primeira parte da narrativa 

“Um outro país para Azzi”? ___________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2 – Justifique o motivo da família de Azzi precisar sair às pressas da cidade?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3 – Explique o fato de a avó ter ficado na cidade, enquanto a família fugia:  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

III – Elaboração textual  

Em aula vamos conhecer a história completa escrita por Sarah Garland, 

mas enquanto isso, se você fosse a autora dessa história como faria a 

segunda parte e o final dessa história? Vamos pensar respondendo as 

questões abaixo:  



29 
                                                       Língua Portuguesa – 4os Anos  

 

1 - Na sua opinião, ao ler essa parte da história da autora Sara Garland, para 

onde estariam indo Azzi e sua família? Qual o nome desse lugar? Lembre-se 

que o nome de um lugar é um substantivo próprio e, por isso, deve ser escrito 

com letra maiúscula. _________________________________________ 

        Como seria esse lugar? Descreva como é o lugar para onde eles foram, 

escreva o nome do lugar conforme a sua imaginação e criatividade. Pode ser 

um lugar real ou imaginado. Ao descrever, detalhe as características, os 

adjetivos, conte como são as pessoas que habitam ali, como são as casas... 

para que o leitor possa imaginar como você imaginou. Descrever é como fazer 

um desenho com as palavras, produzindo uma imagem mental no leitor. Então, 

a descrição faz parte da narração.  

        Lembre-se do parágrafo ao iniciar a descrição do lugar. Reveja o texto 

após escrever melhorando a escrita e a pontuação.  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Agora vamos responder algumas perguntas “aquecendo”  

a sua imaginação?  
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2 - Quando Azzi chegou nesse lugar que você descreveu, onde ela foi 

morar?___________________________________________________ 

3 – Escreva nas linhas abaixo de forma resumida alguns problemas que, na 

sua opinião, Azzi e sua família enfrentaram no novo lugar:  

a) ___________________________________________________

___________________________________________________ 

b) ___________________________________________________

___________________________________________________ 

c) ___________________________________________________

___________________________________________________ 

d) ___________________________________________________

___________________________________________________ 

e) ___________________________________________________

___________________________________________________ 

4 – Será que Azzi foi para a escola nesse novo lugar? _______________ 

Explique: ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Agora que você já respondeu essas pequenas questões dos exercícios 2, 

3 e 4, continue a segunda parte da história de Azzi. Coloque ainda mais a sua 

imaginação em ação, narrando os conflitos existentes, as surpresas e as 

soluções para os problemas enfrentados. Vamos lá?  

Segunda parte da narrativa:  

____________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Estamos chegando ao final....  

Vamos escrever o final da história? O final da história é o desfecho. 

Para elaborar o desfecho dessa narrativa, na sua opinião o que os personagens 

aprenderam com os conflitos e as surpresas vividas nesse novo lugar, onde 

foram morar? Explique o porquê: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Neste nosso último roteiro, convido você a uma brincadeira com os conteúdos 

estudados! 

Ao estudarmos as HQ (Histórias em Quadrinhos), mangás e animês 

encontramos muitos personagens que podem ser criados, imitados e 

transformados. Muitas pessoas brincam de imitar personagens utilizando 

fantasias, transformando-se nos personagens protagonistas de livros, filmes 

e personagens históricos. Esse processo de transformação é também 

conhecido como “Cosplay”. Até algum tempo atrás esse tipo de diversão era 

considerado infantil, agora se transformou em arte. Todos os anos, milhares 

de fãs se reúnem em festivais para exibir suas fantasias.  

Veja uns exemplos nas HQ e nas exposições.  

 

 

Calvin e Aroldo imitando personagens                       Imitando um personagem numa exposição 

De Mangá e Animês.  
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Vamos criar um personagem para a Azzi? Que tal fazer de conta que ela 

participou de uma festa fantasia? Como será que ela ficou? Como ficou 

Azzi? Vamos desenhar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Convite 

 

               Convido você a criar uma fantasia bem criativa!  

           Vamos organizar um momento em nossas aulas  

           síncronas para participar de uma atividade  

           utilizando os objetos, vestes, fitas, chapéus,  

           sapatos... que fizerem parte de sua fantasia.  

                Você será desafiado a criar uma fantasia, mas sem 

           comprar nada, apenas com o que você tem em casa.  

          Vamos procurar e registrar o que você poderá utilizar 

                                  para criar uma fantasia?  

 

 

 

 

O que você vai utilizar? Descreva aqui: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Explique porquê você escolheu esse personagem? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________  

Seu personagem é criado ou copiado? O que há de interessante no seu 

personagem? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Como será o nome do seu personagem? ___________________________ 

O que seu personagem desejaria realizar numa narrativa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Se o seu personagem tivesse que escolher uma poesia para apresentar nesse 

momento qual seria a poesia que você escolheria? Vamos pesquisar um poema ou 

uma prosa poética e escrever aqui nas linhas abaixo como se fosse a sua poesia?  

________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



35 
                                                       Língua Portuguesa – 4os Anos  

         Prezadas famílias e queridas crianças 

do 4º Ano A e B do CEPAE,  

Com as aulas síncronas nessa quarta escala, nossos alunos 

estão convidados a participar de momentos esclarecedores à 

aprendizagem e, então, realizar os roteiros com mais segurança. 

Por isso, procurem estimular as crianças a participarem desses 

encontros nos respectivos horários e em ambientes mais 

silenciosos de suas casas, preservando a atenção e a 

concentração das crianças.  

Em cada aula haverá procedimentos para que as crianças 

possam refletir sobre o que leem nos roteiros antes de 

responde-los. Os vídeos, histórias, atividades especiais e 

diálogos nas aulas auxiliarão no preenchimento dos roteiros, 

assim como ocorrem com os livros didáticos. Em cada semana 

trabalharemos para que elas possam responder os roteiros com 

segurança após as aulas. 

A orientação para cada família sobre a realização dos 

roteiros é a de observar se eles leram os textos todos, se podem 

contar a vocês o que leram, se todos os exercícios foram 

realizados, se a letra está legível e bem feita, com capricho e 

limpeza. Orientem seus filhos a relerem as respostas, 

observando as letras maiúsculas, a escrita das palavras e a 

pontuação. Caso as crianças tenham dúvidas ou não souberam 

responder e não consigam explicar, orientem a perguntar em 

aula ou enviem e-mails para saná-las. Estarei sempre à 

disposição para orientar.  

Procurem verificar frequentemente os e-mails, pois é o 

recurso que temos para informar, nos comunicar e orientar as 

crianças. Acessem também o site cepaequartoequinto.com   

As crianças são estimuladas a escrever cartas para os 

colegas, para os professores, para os amigos e familiares. 

Sempre digo a elas que poderei ajudá-las a escrever, podendo 

enviar para o meu e-mail antes de encaminhar as cartinhas, pois 

faremos as devidas sugestões, orientações e completações 

necessárias.   

Goiânia, 30 de abril de 2021 

Abraços! Professora Márcia  


