
3º Ano

LP
Leitura e

Interpretação Planejamento

Social

 OBJETIVO
Nesse Passaporte Didático, vamos analisar 
uma proposta de trabalho, tendo como sub-
sídios as reflexões sobre planejamento feitas 
anteriormente.
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LP Planejamento

Ponto de
PARTIDA

Quem não gosta de uma boa história em quadrinhos? Em geral, por que pessoas, de diferentes idades, leem 
essas histórias? Eis uma delas.

(Chico Bento. Nº 36, dezembro de 2009)

Mas... e quando essas histórias chegam à escola, como gênero textual, o que fazer com ele? A reposta pode estar 
na reflexão/discussão sobre o tema planejamento.

Planejar, planejamento, plano de curso, plano de ensino, plano de aula... Palavras e expressões que fazem parte 
da vida de todo educador, mas que, às vezes, soam como clichês, lugar comum, repetição de ideias, sem relação 
direta com a prática educativa.

Mas será isso verdade?

Parte II 3º Ano
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Atividade 1

No Ponto de Partida, fizemos, oralmente, o processo de leitura da HQ “Chico Bento em W.C”, com o(s) objetivo(s) de

a)

b)
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Atividade 2

O gênero textual história em quadrinhos é familiar ao aluno, visto que já vem sendo trabalhado.

Assim, com base nos conhecimentos prévios dos alunos e no trabalho desenvolvido com o gênero, no bimestre, 
uma professora elaborou um plano para a leitura de histórias em quadrinhos, com o objetivo de verificar, prioritaria-
mente, se os alunos apreenderam que

• os desenhos sempre aparecem em sequência nas histórias em quadrinhos para mostrar a ordem em que os 
fatos acontecem;

• são usados diferentes balões; cada tipo representa um determinado modo de falar das personagens;

• nas histórias em quadrinhos, costumam aparecer palavras soltas, chamadas onomatopeias, que são usadas para 
representar sons;

• as expressões faciais (do rosto) e corporais das personagens são importantes para dar sentido à história;

• os autores de histórias em quadrinhos usam recursos visuais para indicar movimento, ação, sentimentos.

Além da história em quadrinhos, lida na página 1, a professora também disponibilizou para os alunos a história a 
seguir.

(Magali. Nº 61, 2012)
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Eixo LEITURA, INTERPRETAÇÃO, ANÁLISE LINGUÍSTICA E SEMIÓTICA

Habilidade(s)
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e 

palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.

Objeto do conhecimento Campo "artístico-literário": História em quadrinhos

Situação Didática

Recursos

Ano /Período 3º ano/2º semestre


