
Observação – Inglês,história ,geografia,ed. Fisica e ciências 
Como sabem ainda não temos um professor para essas matérias citadas acima em nossa 

escola, mas isso não é empecilho para que você realize suas atividades! 

Utilize a tecnologia a seu favor, pesquise, veja vídeos, use o tradutor e sempre que tiver dúvidas 

entre em contato no whatsapp da escola para que possamos ajudá-lo. 

Se você não tem acesso à internet é importante que entre em contato, pois estaremos analisando 

a melhor forma de ajudar em seus estudos. 
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6º ano 

               Apostilas São Paulo Faz Escola 

Orientações para estudos 
2º SEMANA DE AGOSTO (DE 09/08 A 13/08). 

 

Caro estudante, para esse bimestre você recebeu as apostilas do “SP Faz escola” volumes 

1 e 2. É importante que cuide muito bem delas e COLOQUE SEU NOME COMPLETO E 

SUA SERIE NA CONTRA CAPA, pois você deverá entrega-las juntamente com o seu 

caderno pois na apostila em algumas atividades não  tem um espaço suficiente para as 

respostas  para que os professores verifiquem as atividades e atribuam sua nota para este 

bimestre. 

 Não se esqueçam que é com base nas atividades desta apostila que os professores 

estarão atribuindo as notas, além da sua participação , pelo WhatsApp e nos plantões 

presencias. 

 
Com essa mudança a escola está se reorganizando, por isso é importante que esteja em 

contato com os professores e atento aos grupos. Caso você não esteja no grupo entre em 

contato no WhatsApp da escola: (11) 945952472. 

 
Preste bastante ATENÇÃO, pois os cadernos foram divididos da seguinte maneira: 

Caderno do aluno volume 1 – APENAS PORTUGUÊS E MATEMÁTICA (Matéria de 

Agosto)  

Caderno do aluno volume 2 – PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, 

GEOGRAFIA, HISTÓRIA, ARTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E INGLÊS. 

 
Cada professor elaborou uma orientação para ajudá-lo. ENTÃO LEIA COM MUITA 
ATENÇÃO. 

 

 
LIPT E GRAMÁTICA 

mailto:em.bairrocristal@mairinque.sp.gov.br


Neste caderno de exercícios vamos comparar a estrutura do conto com a estrutura das Histórias 
em Quadrinhos. 
 Sua tarefa é: Ler o texto abaixo, os quadrinhos na apostila e realizar, em seu caderno, a 
atividade 3, páginas de 16 a 19. 
 

História em quadrinhos 
 

As histórias em quadrinhos (HQs) são amplamente conhecidas, principalmente pelos 
clássicos de heróis e vilões. No entanto, o gênero não se restringe a essa possibilidade, e, na 
realidade, é utilizado como recurso narrativo para diversas histórias, que podem ser ficcionais ou 
representativas de fatos históricos. Caracterizam-se pela predominância da linguagem 
visual como recurso comunicativo, no qual as cenas individuais são postas em sequência para 
construir-se um movimento narrativo. 

Nascidas e expandidas pelo surgimento da imprensa e do jornal, as histórias em 
quadrinhos conquistaram sua autonomia e ampliaram seu alcance, adentrando, inclusive, o 
cinema.  
Fábula – gênero textual que utiliza seres inanimados como personagens 

 

 
 
O que é história em quadrinhos? 

História em quadrinhos (HQ) é um 
texto de linguagem mista, no qual predomina 
o uso da linguagem visual como recurso 

narrativo. Além disso, esse gênero define-se 
por sua estrutura em pequenos quadros —
 que, por vezes, são de mesmo tamanho e 
ordem, e, em outros casos, de diferentes 
tamanhos ou abertos —, nos quais as 
imagens e possíveis falas expressam-se em 
uma relação de tempo-espaço no texto. 

Comumente é conhecida ou como 
gênero lúdico, voltado principalmente ao 
público infantil, ou como as famosas histórias 
de super-heróis, que, pelo grande sucesso 
que tiveram e ainda têm no grande público, 
confundem-se com o gênero.  
Não pare agora... Tem mais depois da 
publicidade ;) 

 
Qual a origem da história em quadrinhos? 

Alguns estudiosos atribuem o surgimento das histórias em quadrinhos às práticas 
de pinturas rupestres, nas quais o uso da imagem era primordial não só para representar 
pensamentos mas também para contar histórias. Entretanto, existem enormes diferenças entre as 
pinturas rupestres e as HQs, tanto em seu contexto cultural e material quanto na estrutura e 
organização da história. 

Os quadrinhos como os conhecemos hoje nasceram com o uso e expansão 
da imprensa, pois, pelos jornais, as primeiras tirinhas foram publicadas e consumidas pelos 
leitores. Esse fato garantiu ao gênero uma inserção no consumo cultural, mas, por outro lado, 
limitava suas publicações, pois os autores dependiam do jornal. 

Por volta da década de 1930, as tirinhas já publicadas em jornais passaram a ser 
republicadas em revistas independentes. Como o jornal geralmente era descartado após a 
leitura, essas revistas cumpriam a função de manter as tirinhas à disposição do público. 

Foi em 1939 que a primeira revista de história em quadrinhos foi publicada, nos Estados 
Unidos, apresentando o herói Superman. Esse personagem ainda não possuía a forma e as 
características de hoje, entretanto já era visto como um símbolo do bem, além de símbolo dos 
valores norte-americanos, pois representava um homem “super” em duas faces: tanto o 
personagem Clark Kent quanto o Superman eram bem-vistos socialmente. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/fabula.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/a-arte-rupestre.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/invencao-imprensa.htm


 
História em quadrinhos no mundo 

No cenário mundial, pode-se apontar diversos quadrinhos que receberam destaque e 
visibilidade, os mais conhecidos pelo grande público são os norte-americanos. Entretanto, 
também possuem prestígio internacional produções: 
• brasileiras, como O menino maluquinho (1980); 
• italianas, como Tex ou Tex Willer (1948); 
• belgas, como As aventuras de Tintim (1929). 

Já nas produções norte-americanas, além das mais conhecidas e que apresentam 
os heróis consagrados do cinema, como Batman e Superman, existem também outras HQs 
que obtiveram sucesso mundial: 
• X-man 
• Watchmen 

• Sandman 
• Homem-Aranha 

• V de Vingança 
 

História em quadrinhos no Brasil 
No Brasil, as produções mais conhecidas são a Turma da Mônica, do cartunista Maurício 

de Sousa, e O menino maluquinho, de Ziraldo. Essas são produções de quadrinhos voltadas 
principalmente ao público infantil. 

Na produção de Ziraldo, a estrutura está mais focada nas tirinhas que abordam breves 
histórias do menino sapeca. Na produção de Maurício de Sousa, há uma coleção de gibis com 
histórias mais longas, além de possuírem subtítulos para cada personagem, ou seja, além do gibi 
tradicional, focado na Mônica, há também edições que contam a realidade de outras 
personagens. 
 
Características da história em quadrinhos 

De modo geral, os quadrinhos possuem uma estrutura de predominância visual e 
narrativa, na qual as imagens cumprem o papel de narrar os fatos em determinada relação de 
tempo-espaço. As imagens também costumam vir separadas por margens, que explicitam a 
divisão dos quadrinhos, facilitando a identificação de cada cena. 
No uso da língua escrita, é comum que os quadrinhos apresentem curtas introduções acima ou 
abaixo deles e que as falas das personagens sejam inseridas em balões, também é recorrente o 
uso de onomatopeias para expressar os sons
.
 

MATEMÁTICA E GEOMETRIA 
 
ATIVIDADE 4 – PARA ALÉM DOS MILHARES P.21; 
ATIVIDADE 5 – DOS NATURAIS AOS RACIONAIS P.21 e 22; 
ATIVIDADE 6 – LINHA DO TEMPO P.22; 
ATIVIDADE 7 –  RETA NUMÉRICA E OS NÚMEROS NATURAIS P.22; e P.23; 
ATIVIDADE 8 – REPRESENTAÇÃO DECIMAL NA RETA NUMÉRICA P.23 e P.24; 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM - 3 
ATIVIDADE 1 –SITUAÇÕES PROBLEMA P.24 e P.25; 
ATIVIDADE 2 –EXPRESSÕES NUMÉRICAS P.25; 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM – 6  
ATIVIDADE 1 – COMO O TEMPO PASSA P.32 e 32. 

 

ARTE 
 
Atividade 2 - Apreciação  
Faça o que se pede: aprecie as imagens, observe a ficha de anotações da pag. 6 e de acordo com o que 
observar no vídeo que será colocado no grupo da sala, anote o nome da dança o você observou 
Ex. Catira = movimento - de pés batendo no chão e palmas, local - ao ar livre, organização - em filas 
paralelas, frente a frente, outros  - homens de botas, chapéu, lenço no pescoço  e mulheres de botas calça 
e camisa 
Número de aulas 2 



 


