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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 60  

DISCIPLINA Português Língua Não Materna - Intermédio 
ANO(S) 1.º ao 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 
Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos 
variados.  

• Escrita  
Escrever textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal. 

OBJETIVO(S) 

COMUNICATIVO(S) 
 Falar sobre a banda desenhada e as suas características. 

Título/Tema do Bloco 

Gostas de banda desenhada? 

 
Fonte: https://br.freepik.com 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Lê a tira da banda desenhada da Mafalda. 
 

 

Toda a Mafalda, Quino 

a)  

A Mafalda achava que aprender a ler e a escrever era uma tarefa fácil. Transcreve 

a fala que mostra o que é preciso fazer para aprender a ler e a escrever. 

b) Quanto tempo era necessário para aprender a ler a escrever? 

c) Segundo a Mafalda, quem são os culpados por esta aprendizagem demorar tanto 

tempo? 

2. Lê o texto e o vocabulário. 

 
Mafalda, a menina contestatária* da banda desenhada 

   Mafalda questiona o mundo e as perguntas que faz deixam-nos a pensar e a rir. 

Esta menina de cabelo farto e negro é refilona, irreverente*, perspicaz*, 

pessimista*, inteligente. Odeia sopa e adora os Beatles*. Afinal, tem só seis anos. 

   As tiras de Mafalda não são para miúdos porque nestas histórias construídas em 

quadradinhos, a menina de seis anos fala sobre assuntos de gente grande.    

Preocupada com o futuro do planeta e defensora dos direitos das crianças, a 
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personagem saiu da gaveta do seu criador em 1964 para se transformar numa heroína 

da banda desenhada. 

   Esta pequena contestatária foi criada por um argentino de Buenos Aires, 

cartoonista* e filósofo*, Joaquín Salvador Lavado, mais conhecido por Quino. 

 https://ensina.rtp.pt/artigo/mafalda-a-menina-contestataria-da-banda-desenhada/ 
 
Vocabulário: 

contestatária - que reclama; que se opõe 

Irreverente - que desrespeita a regras 

perspicaz - esperto; compreende com rapidez 

Pessimista - que vê as coisas pelo lado negativo  

cartoonista - autor de BD 

filósofo - pessoa que se dedica à filosofia 

Beatles – banda de rock inglesa formada em 1960 

 

1º ciclo 
X 

2º ciclo X 

 

3º ciclo 
X 

  

 
3. Classifica cada uma das afirmações com verdadeiro (V) ou falso (F), de acordo com o texto. 

 

 
4. Conta uma história em banda desenhada. 

 
________________________________________________ 

 

   

   

 

 


