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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CEPAE - UFG 

Tema: Viagens em diferentes espaços, tempos e formas  

por meio de narrativas 

 

Língua Portuguesa – 4º ano________ Professora Dra. Márcia Torres 

Aluno(a) _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

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

ROTEIROS 1, 2 e 3 da Quarta Escala 

Nos últimos roteiros da Terceira Escala conhecemos vários contos 

populares de diferentes regiões do mundo. Fizemos uma viagem inesquecível 

pela nossa imaginação, conhecendo diferentes culturas ao ler contos que 

falam do modo como as pessoas vivem.  

Nestes roteiros iniciais da Quarta Escala, nós viajaremos pelo mundo 

dos contos e dos quadrinhos. Iremos relacionar as narrativas com as tirinhas 

em quadrinhos e conheceremos a importância delas. Esses gêneros 

apresentam situações semelhantes. As histórias em quadrinhos, também 

conhecidas por HQ têm imagens em que podemos imaginar o que elas querem 

dizer porque elas representam uma situação.  

 

Roteiro de atividade de estudo 01 – Quarta Escala -   

Data de realização deste roteiro: de 29 de março a 02 de abril de 2021 

 

Ao observar uma imagem como essa que você vê abaixo, podemos 

imaginar muitas coisas e dizer o que elas estão nos mostrando, o que elas 

estão nos comunicando. Comunicar é informar, dizer algo. Veja com atenção:  

                                                           

Vamos descrever o que essa imagem 

nos comunica? _________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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Podemos transformar essa imagem numa narrativa? 

______________________________________________ 

Penso que podemos começar essa história com um belo início. 

contando onde a nossa história acontece (o lugar), dizer quando os fatos 

acontecem (em que dia e horário, o tempo), dizer quem são os 

personagens e o que eles fazem... Podemos escolher até o nome dos 

personagens.  

Ao terminar o início ou introdução da narrativa, passaremos para a 

segunda parte, que é o meio da história. Podemos contar como aconteceu, 

por exemplo, como essa enorme árvore veio parar ali. Será que teve um 

conflito ou vários conflitos? Os conflitos formam a trama da 

narrativa e logo depois aparece um clímax, um suspense.... o que será que 

vai acontecer? Que curiosidade!!! 

Depois, a terceira parte é o desfecho da história, o final que traz 

uma solução para os conflitos. descobrindo os mistérios e respondendo 

a nossa curiosidade. No desfecho também podemos escrever uma 

mensagem importante, uma ideia principal, uma síntese. Vamos tentar?  

 

 

 

 

 

Escolha um título para essa história e escreva na linha abaixo: 

 __________________________________________ 

____________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2 – Na sua opinião, a imagem da página anterior contou tudo o que você 

escreveu na sua narrativa?__________________________ 

Por que? ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Vamos rever o que você escreveu? Leia com atenção, devagar. Não 

tenha pressa para terminar o seu roteiro, você precisa verificar algumas 

coisas:  

a) Você escreveu com letras maiúsculas depois do ponto final, do 

ponto de interrogação e do ponto de exclamação?  

b) Você utilizou muitas palavras repetidas? Podemos substituir por 

outras?  

c) Você colocou a vírgula corretamente? Nas sequências de palavras 

e ideias? Colocou vírgulas ao explicar alguma coisa no parágrafo? 

E colocou vírgulas após o vocativo?   

d) Fez parágrafos ao mudar o assunto?  

e) Usou o travessão depois do parágrafo para iniciar a fala de um 

personagem ou pensamento?  
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Você teve dúvidas para responder as letras a), b), c), d) e e)? 

____________________________________________________ 

Quais foram as suas dúvidas? ____________________________ 

____________________________________________________ 

Você gostou de sua narrativa? Você gostaria de publicar essa história 

num livro? Num e-book ou num site como o da Folhinha Aplicada?  

Se você respondeu sim, então veja se há mais alguma coisa para arrumar 

e melhorar o seu texto.  

 

A escrita é muito importante, mas há também imagens 

que nos levam a pensar e a refletir sobre algum assunto, 

você sabia? São as charges!  

Você sabe o que é charge? Charge é um tipo de ilustração que está presente 

em revistas e, principalmente, nos jornais. São desenhos elaborados por 

cartunistas que mostram de maneira bem engraçada situações do dia-a-dia, 

do cotidiano.  Os cartunistas sabem colocar nos desenhos algum tipo de 

crítica com humor. Então, a charge não é apenas uma imagem, também não é 

uma piada. A charge é um gênero textual que mostra a opinião do cartunista 

ou chargista sobre alguma situação. A charge faz a gente pensar, fazer 

perguntas e estabelecer uma relação de semelhança, construindo analogias.  

Conheça alguns dos cartunistas brasileiros 

- Maurício de Souza  

Um dos maiores cartunistas brasileiros em  

Termos de abrangência e alcance do público. Maurício de Sousa é 

conhecido por seu talento e pelos personagens inesquecíveis da Turma da 

Mônica. Maurício de Sousa ainda figura entre os melhores cartunistas do 

Brasil, com adaptações de suas histórias em quadrinho para o cinema, 

televisão e até vídeo-game.  

 

- Ziraldo - assim como Maurício de Sousa, dispensa apresentações e 

explicações sobre a razão de figurar entre os maiores cartunistas brasileiros. 

O artista já se destacava como desenhista aos 6 anos, quando publicou um 

desenho no jornal Folha de Minas. Sua obra com maior alcance foi o livro 

“Menino Maluquinho”, lançado em 1980. Sua primeira revista em quadrinhos 

foi lançada em 1960 com o nome Turma do Pererê,  
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que também foi a primeira história em quadrinhos a cores totalmente 

produzida no Brasil.  

 

 

 

 

 

Converse com o alguém de sua família, papai, mamãe, tios, avós sobre essa 

obra de Ziraldo. Veja o que eles dizem sobre essa produção e depois conte 

para nós nos atendimentos de Língua Portuguesa.  

Recorte de revistas ou jornais uma charge e cole no espaço abaixo:  
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Veja algumas charges feitas por cartunistas e chargistas diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

Na sua opinião o que esses chargistas estão criticando ao criarem essas 

charges? Charge 1 - _________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Charge 2 - ____________________________________________ 

 

 

 

Na próxima charge a 

mensagem tem humor e 

fala de uma situação real.  

Qual é essa situação?  

__________________ 

__________________ 

Na sua opinião a 

aglomeração é um 

problema atual?  

__________________ 
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Explique: 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Há um exagero em mudar a história da Branca de Neve para evitar 

aglomeração? _____________________________________________ 

Por que? _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Qual das três charges você mais gostou? Por que? ___________________ 

________________________________________________________ 

Qual a parte da charge que você achou mais engraçada, que tem humor. ___ 

________________________________________________________ 

Vamos criar uma charge coletiva com os colegas nos atendimentos de Língua 

Portuguesa? Então, vamos seguir o primeiro passo:  

a) Escolha um assunto importante, um assunto que na sua opinião precisa ser 

compreendido por muitas pessoas. Veja que as charges tratam de assuntos 

importantes e com humor.  O que você gostaria que as pessoas 

compreendessem e mudassem o comportamento delas?  _____________ 

______________________________________________________

Qual é a sua opinião sobre esse assunto que você escolheu?  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Você já leu alguma coisa sobre esse assunto na internet ou no jornal?  

______________________________________________________ 

Nos nossos encontros na sala virtual tentaremos elaborar várias charges 

juntos coletivamente. Você está convidado a participar. Prepare-se com o seu 

assunto importante para conversamos sobre sua opinião.  

     Então, para se preparar é preciso pesquisar. Vamos ler  

alguma coisa sobre o seu assunto na internet, jornal ou revista? O que você 

descobriu? Escreva em poucas palavras o que você leu em sua pesquisa. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Esse espaço é para você colar alguma coisa sobre o seu assunto ou desenhar.  
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            Roteiro de atividade de estudo 02 – Quarta Escala -   

Data de realização deste roteiro: de 05 a 09 de abril de 2021 

                                 

        Continuando a nossa viagem por dentro das narrativas, charges e 

tirinhas em quadrinhos... Vamos fazer uma paradinha por aqui e conhecer 

outro tipo de tirinha. Leia a mensagem da tirinha e veja se há um diálogo entre 

os personagens. Você pode observar que não há uma escrita do narrador. As 

imagens substituíram a mensagem do narrador.  

        Vamos transformar essa tirinha numa narrativa com a presença das 

mensagens do narrador? Esse narrador é você, autor da narrativa. Mas não 

podemos esquecer de copiar as falas dos personagens. Lembre-se de criar um 

título para essa história, fazer parágrafo e usar os sinais de pontuação, como: 

o ponto final, os dois pontos, a vírgula, o travessão, o ponto de exclamação, o 

ponto de interrogação. Siga observando início, meio e fim.  

                                                                         

Porém, antes de começar a 

nossa escrita, iremos ilustrar as 

metáforas que aparecem em 

cada quadrinho. A metáfora é 

um tipo de comparação que 

representa uma característica 

ou uma ideia.  

Uma dica: no primeiro 

quadrinho a mágoa é comparada 

a uma nuvem sombria. Então, a 

nuvem representa a mágoa.  

E nos demais quadrinhos? 

Quais são as metáforas?  

Escreva com suas palavras: 

Quadrinho 02 __________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

     Quadrinho 03 ___________________________________________ 
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

Quadrinho 04 ___________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Ilustre as metáforas no espaço abaixo:  
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Começando a escrita narrativa da tirinha em quadrinho: 

O título da tirinha é:_________________________________________ 

Onde está acontecendo a história?_______________________________ 

Quando?__________________________________________________ 

Quem são os personagens principais?_____________________________ 

      Pronto! Podemos começar a nossa história, transformando os quadrinhos 

numa narrativa inventada por você, o autor e narrador.  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Você poderia deixar sua opinião sobre essa mensagem nas linhas abaixo? O 

que você tem a ensinar com essa mensagem? Ao responder, explique o porquê  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Quais outros sentimentos poderíamos representar com outras metáforas? 

Vamos criar? Desenhe ou recorte gravuras que representem mais dois 

sentimentos que você gostaria de representar:  

a) Sentimento _____________ b) Sentimento____________ 
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Que mensagem essa tirinha do cartunista e chargista Ziraldo nos ensina? 

Explique o porquê com suas palavras:  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 



     14 
                                         Língua Portuguesa – 4 anos A e B -  

            Roteiro de atividade de estudo 03 – Quarta Escala -   

Data de realização deste roteiro: de 12 a 16 de abril de 2021 

 

 Leia com atenção o reconto da narrativa brasileira escrita por Ana 

Maria Machado no livro “Histórias à brasileira”                          

A  GALINHA  QUE  CRIAVA  UM  RATINHO 

 

 

 

 

 

 

 

Lá em cima daquele morro tem uma casinha branca, com teto de sapé. É 

tão pequenina que nem dá para ver daqui. Mas eu sei que tem, porque quando 

eu era pequena, assim que nem você, minha mãe me disse que tinha e me contou 

a história que tinha acontecido nessa casa. Uma história que minha avó contou 

para ela e eu vou contar para você.  

Nessa tal casa, há muito tempo, moravam um galo e uma galinha. Eles não 

tinham pintinhos e, como queriam muito ter filhos, pegaram um ratinho para 

criar. Cuidavam dele com todo o carinho e dengo: davam comida, banho 

gostoso, contavam história, cantavam música, inventavam brincadeira...  

davam beijo de bico, abraço de asa 

e faziam cafuné do jeito bom de 

imaginar.  

           Um dia, depois do almoço, a 

galinha foi lavar louça no rio. Antes 

de sair recomendou:  

          - Não abram a porta sem 

perguntar quem é. A raposa anda  
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pelas redondezas e outros bichos também...  

Daí a pouco, bateram na porta:  

PAM!     PAM!     PAM!   

O galo tinha comido muito no almoço, caldo de canjica, bife de minhoca, 

salada de talo de couve, angu de fubá e bolo de milho. Depois sentou na 

cadeira de balanço, pós os óculos e ficou lendo jornal. Foi ficando com tanta 

moleza, que quando ouviu as batidas, nem lembrou do que a galinha tinha dito 

e mandou:  

- Abre ali, meu filho. 

O ratinho que era muito rápido num instante abriu. E a raposa – porque 

era ela, como você já adivinhou -, ainda mais rápida, num instante menor ainda, 

viu que aquele ratinho não interessava, porque ela só gostava de comer bicho 

de pena. Mas, num instantinho menorzinho que tudo, deu um pulo e comeu o 

galo inteirinho, de uma bocada só. Com jornal, óculos e até cadeira de balanço. 

E foi embora.   

O ratinho saiu correndo, entrou por atalho e logo encontrou a galinha, 

que já vinha voltando: 

- Mãe, você que dá jeito em tudo, vai ter que dar jeito numa coisa 

terrível.  

Contou logo o que tinha havido. Pode ser que se pudesse, a galinha tivesse 

chorado e arrancado as penas. Mas não dava tempo para fricote. Por isso 

falou:  

- Vai em casa, correndo, pega a minha cestinha de costura e uma garrafa 

de cachaça. Depressa!  

O ratinho foi.  

Então, a galinha deixou a garrafa de cachaça bem no meio da estrada e 

se escondeu atrás de uma árvore com o filho.  

A raposa apareceu e viu a garrafa.  

- Oba! Nada como uma pinguinha para ajudar a digestão do almoço.  

E bebeu a garrafa inteira. Claro, ficou bêbada. Resolveu descansar na 

sombra de uma árvore. Num minuto estava roncando. A galinha aproveitou, 

abriu a cesta de costura, pegou a tesoura, cortou a barriga da raposa e tirou 
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o galo lá de dentro. Ele saiu com o jornal todo amassado, os óculos entortados, 

a cadeira sem balanço, e sem entender o que havia acontecido. Ficou 

resmungando.  

- Quem foi que apagou a luz de repente? 

Nem deu tempo de explicar que ninguém tinha apagado luz nenhuma, era 

só escuridão de dentro da barriga da raposa. Agora todos tinham que ajudar. 

A galinha dava as ordens:  

- Ponham aquela pedra na barriga dela!  

Eles puseram. A galinha foi costurando. Bem a tempo, porque a raposa já 

estava se espreguiçando, com jeito de quem ia acordar.  

Os três correram e se esconderam.  

- Que sede! – reclamou a raposa. – Acho que aquele galo estava muito 

velho, está pesando muito no meu estômago. Vou beber água.  

Ainda tonta de tanta cachaça, foi até o rio. O dia estava quente, ela 

acabou entrando na água para se refrescar.  

A pedra pesava muito, foi afundando, e a correnteza foi levando a 

raposa, levando, levando. Deve estar levando até hoje, se é que ela já não 

chegou no mar...  

A galinha, o galo e o ratinho voltaram para casa. E o galo aprendeu que 

pai não tem nada que ficar mandando filho fazer as coisas só porque está com 

preguiça de levantar.  

Conhecendo um pouquinho da autora dessa história:  

Ana Maria Machado nasceu no Rio de Janeiro, em 1941. É escritora e 

tradutora. Escreveu mais de cem livros para crianças, publicados em 

dezessete países, e também obras para adultos. Em agosto de 2003, tomou 

posse na Academia Brasileira de Letras (ABL), onde ocupa a cadeira número 

1. No ano 2000, Ana Maria recebeu o Prêmio Hans Christian Andersen, 

considerado o Nobel de literatura infanto-juvenil. O seu primeiro livro 

infantil é “Bento-que-bento-é-o-frade” em 1977.  

 

Vamos continuar essa história? Será que realmente a raposa sumiu? Será que 

algum bicho da floresta a salvou das águas do rio? Como você continuaria essa 

história? Escreva com atenção e depois releia para melhorar a sua escrita. 
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Vou convidar você a escrever uma bonita narrativa e depois transformá-la em 

uma história em quadrinho e publicá-la! Vamos contá-la nos atendimentos de 

terça-feira? Lembre-se, você é convidado pelo  

link http://meet.google.com/ust-xsss-xts 

Comunique conosco pelo e-mail marcia_torres_pereira@ufg.br  

Então faça um desfecho (o final) bem interessante para essa história, utilize 

das metáforas para dar um sentido criativo e importante ao seu texto.  

Autor(a) :____________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

http://meet.google.com/ust-xsss-xts
mailto:marcia_torres_pereira@ufg.br
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

E aqui, depois de escrita a narrativa, vamos elaborar a nossa história em 

quadrinhos.  

a) Use quadros ou retângulos para 

Escrever a mensagem do narrador 

b) para a fala dos personagens você poderá utilizar os balões abaixo:  

 

 

 

 

 

c) Quando o personagem está pensando usamos:  

 

 

d) Para mostrar algum som utilizamos:  

Os sons são as ONOMATOPÉIAS que representam também uma dor, uma 

batida, uma explosão... veja 
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Essas próximas folhas em branco são os espaços para você realizar sua HQ. 

Seja bem caprichoso(a) e faça bem colorido! Já estou curiosa para ver... 

                                   Abraço! Professora Márcia   
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