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PROJETO 

Dupla: 

1. Introdução 

Sua tarefa será criar, em duplas, 

nas aulas de português, para divulgar a cam

para cada dupla e vocês deverão criar uma história para ilustrá

(como nos folhetos lidos) explicitando os objetivos da campanha, de acordo com o valor escolhido.

2. Preenchimento do roteiro de preparação do texto
 

a) Valor olímpico ou paralímpico sorteado

 

b) Resumo da história que ilustra o valor acima

 

 

c) Personagens e suas características físicas e psicológicas:

 

 

d) Espaço(s) da escola onde acontecerão os eventos:

 

e) Enredo 

Situação inicial: 

 

Problema: 

 

Desfecho: 

 

f) Legenda final: que conselhos/ dicas vocês acham importante destacar ao final?
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PROJETO VALORES OLÍMPICOS 

 
 

 

Sua tarefa será criar, em duplas, um folheto informativo em quadrinhos

, para divulgar a campanha “Jogue limpo na escola”. Será sorteado um valor 

para cada dupla e vocês deverão criar uma história para ilustrá-lo. No fim, deve haver uma legen

(como nos folhetos lidos) explicitando os objetivos da campanha, de acordo com o valor escolhido.

reenchimento do roteiro de preparação do texto 

Valor olímpico ou paralímpico sorteado 

Resumo da história que ilustra o valor acima 

suas características físicas e psicológicas: 

Espaço(s) da escola onde acontecerão os eventos: 

Legenda final: que conselhos/ dicas vocês acham importante destacar ao final?

(Português), Simone Lima e Alexandra Alves 

folheto informativo em quadrinhos, como aqueles trabalhados 

panha “Jogue limpo na escola”. Será sorteado um valor 

lo. No fim, deve haver uma legenda 

(como nos folhetos lidos) explicitando os objetivos da campanha, de acordo com o valor escolhido. 

Legenda final: que conselhos/ dicas vocês acham importante destacar ao final? 



3. Divisão da história em cenas/quadrinhos 

Cena 01: 

Falas dos personagens:  

Personagem1: 

Personagem2: 

Cenário:  

Cena 02: 

Falas dos personagens:  

Personagem1: 

Personagem2: 

Cenário:  

Cena 03: 

Falas dos personagens:  

Personagem1: 

Personagem2: 

Cenário:  

Cena 04: 

Falas dos personagens:  

Personagem1: 

Personagem2: 

Cenário:  

Cena 05: 

Falas dos personagens:  

Personagem1: 

Personagem2: 

Cenário:  

Cena 06: 

Falas dos personagens:  

Personagem1: 

Personagem2: 

Cenário:  

Cena 07: 

Falas dos personagens:  

Personagem1: 

Personagem2: 

Cenário:  

Cena 08: 

Insira no último quadrinho a legenda final com a mensagem/dica que você quer destacar.  

 



4. Produção da história em quadrinhos 
 
Criação da história em quadrinhos a partir dos recursos tecnológicos disponibilizados. (Caracterização 

dos personagens, do espaço; elaboração quadro a quando da história.). 

Não de esqueça de aproveitar ao máximo tudo o que você viu nas aulas de português, como a 

importância das expressões faciais, dos sinais gráficos e do formato dos balões. Use onomatopeias e 
interjeições. Mostre que aprendeu! 


