Série: 3° ano
Disciplina: Técnica de Redação
Conteúdo: História em quadrinhos, balões de fala;
Atividade referente à semana: 06 a 10 de abril

História em quadrinhos:
Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=J56oSihdljg e divirta-se com
história.
São textos literários de entretenimento. Esse gênero textual é utilizado para
contar histórias com a ajuda de imagens, o que facilita a compreensão do leitor.
Em geral apresentam uma linguagem mista, ou seja, é formado por uma
sequência de imagens verbais e não verbais combinadas, ou apenas de
imagens visuais.
Uso dos balões para a construção de sentido
A parte do delineado e o formato dos balões possuem normas para representar a
expressão desejada no momento da comunicação das personagens. Veja algumas
delas a seguir.

Balões com linhas
contínuas representam
uma fala comum.

Balões com curvas
pontilhadas
expressam sussurro.

Balões com linhas curvas
expressam pensamentos
ou sonhos.

Balões com várias
pontas indicam a fala
simultânea de dois ou
mais personagens.

Balões com linha
contínua e ponta
em forma de raio
indicam uma
mensagem (fala)
eletrônica.

Uso de onomatopéias (É uma linguagem que consiste na utilização de uma
palavra especial para representar um som).
Alguns sons também possuem representações específicas nas histórias em
quadrinhos.
Veja a seguir.
Trrrimm, trrrimmm

Toque de telefone

Smack

Beijo

Tic-tac

Som do relógio

Bum!

Explosão

Sniff, sniff

Choro

Au-au

Latido

Atchim

Espirro

Blá-blá-blá

Conversa fiada

Bibi

Buzina

Coff, coff!

Tosse

Fiu, fiu!

Assovio

Glub, glub!

Beber algo

Quá-quá-quá

Risadas

Zzzzz

Dormir

Atividades:
1- Observe os quadrinhos e responda:

a) O que a Mônica faz no primeiro quadrinho?
b) No quinto quadrinho, Mônica olha para o relógio. Essa ação mostra que:
( ) Ela brincou muito e atrasou-se para chegar em casa.
( ) Monicão está demorando demais para voltar.
( ) O carteiro está demorando para trazer a encomenda.

c) O que indica que a Mônica ficou surpresa ao abrir a caixa e ver o graveto
dentro dela?
d) Por que a personagem chama o Monicão de preguiçoso?
e) O que indica a letra Z dentro do balão do último quadrinho?

2- Observe os quadrinhos abaixo, copie o desenho em seu caderno e crie uma
história engraçada:

