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 Exemplo: 

 

Tutorial:  

1. Separe três pedaços de papelão – Tamanho da folha canson A4. 

2. O primeiro pedaço do papelão, recorte buscando o formato de um rosto. 

3. O segundo pedaço de papelão será a base da estrutura – Onde você deverá colar o 

rosto. Pinte a base antes de colar a estrutura do rosto. Assim, facilitará seu trabalho.  

4. O terceiro pedaço do papelão, desenhe o formato dos olhos, boca, nariz, cabelo, 

sobrancelha e recorte em seguida.  

5. Cole as formas do passo 4 na estrutura do rosto.  

6. Agora é só pintar e soltar a criatividade.  

 

Todos juntos somos fortes 

Somos flecha e somos arco 

Todos nós no mesmo barco 

Não há nada para temer 

Data: _____/_____/_______ 

Arte e Habilidade  Professor (a):  Disciplina: Arte  

Turma: 6º Anos A/B/C/D Nota: 

Nº Aluno (a): 

Atividade: Máscara em relevo.  

Materiais necessários: Papelão, cola, tesoura sem ponta, tinta guache, canetinhas e a supervisão de 

um adulto.  

Se a caso o aluno não possuir os materiais citados acima, poderá 

usar a criatividade e desenvolver a tarefa da melhor possível.  
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1. Read the text and choose the correct answer. Leia o texto e escolha 

1. Read the text and choose the correct answer. Leia o texto e escolha a resposta 

correta. (1 

1. Read the text and choose the correct answer. Leia o texto e escolha a resposta correta. 

Sem rasura! 

 

Hey, buddy! How are you? I am very happy. 

My birthday is Saturday. And there is a party for me at my flat. You are invited! 

See you! 

Sally 

 TRADUZA ESSE TEXTO NAS LINHAS ABAIXO OU NO SEU CADERNO DA 

QUESTÃO Nº1   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

a. The text is… 

 

(    ) an ad.       (    ) a note. 

 

2) Complete the sentences with these verbs “am, is, are”. Complete as frases com estes 

verbos “am, is, are”.  

 

a) I.........................a teacher. 

b) You...........................a girl. 

c) He.............................tall. 

d) She...........................a singer. 

e) We...........................fine. 

Data: _____/_____/_______ 

Nº 

Atividade de inglês 

Aluno (a): 

Professor (a): Eliana Disciplina: Inglês 

Turma: 6º ANOS A/B/C/D Nota: 

Instruções /Observações: Leia as 10 questões com atenção!!  

 

P 

 

 

 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://desenharecolorir.com.br/wp-content/uploads/2015/05/melhores-desenhos-peppa-pig-colorir-e-pintar-05-300x279.png&imgrefurl=http://desenharecolorir.com.br/desenhos-para-colorir-da-peppa/&docid=QBXfFNosJjxiEM&tbnid=-gXl1k-HyvqbrM:&vet=10ahUKEwi-3vfHk4HaAhWJTJAKHbC1CRUQMwhsKDAwMA..i&w=300&h=279&bih=776&biw=1600&q=desenho para colorir de anivers%C3%A1rio&ved=0ahUKEwi-3vfHk4HaAhWJTJAKHbC1CRUQMwhsKDAwMA&iact=mrc&uact=8


 

3) Read the text again and choose the correct answer. Leia o texto da questão nº 1 

novamente e escolha a resposta correta. Sem rasura! 

 

a. Sally is happy because... 

 

(    ) she is going to have a party.           (    ) her friend is going to her party. 

 

4) Rewrite the sentences changing the form of the verb to be (short). Reescreva as frases, 

modificando a forma do verbo ser/estar (curta). 

 

a) I am from Japan. 

_______________________________________________________________________

_______ 

b) They are tired. 

_______________________________________________________________________

_______ 

c) He is a soccer player. 

_______________________________________________________________________

_______ 

d) It is difficult. 

_______________________________________________________________________

_______ 

 

5) Read the greetings in English and translate them in Portuguese.  Leia os cumprimentos 

em inglês e traduza-os em português. 

a) _____________________________   b) 

_______________________________ 

 

 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_auPmlqEEGmw/S-cRdj_H9CI/AAAAAAAABfk/s3rJ2zFrGFo/s320/geane+32.jpg&imgrefurl=http://educacrer.blogspot.com/2012/04/atividades-de-ingles-greetings.html&docid=QE3EHj53c3nIXM&tbnid=XQBLp1y3H_xU7M:&vet=10ahUKEwjZxpbDlYHaAhXGDJAKHY6-BHMQMwhWKBQwFA..i&w=181&h=206&bih=776&biw=1600&q=desenho para colorir sobre sauda%C3%A7%C3%B5es em ingl%C3%AAs&ved=0ahUKEwjZxpbDlYHaAhXGDJAKHY6-BHMQMwhWKBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/--RJb445nmlw/T3cAvP-stgI/AAAAAAAAETs/IXYZH3XpoHc/s1600/geane+27.jpg&imgrefurl=http://chrismar111.blogspot.com/2012/03/ingles-cumprimentos.html&docid=IV6bIO4VlFrBMM&tbnid=RKpHUiszhbesfM:&vet=10ahUKEwjZxpbDlYHaAhXGDJAKHY6-BHMQMwhXKBUwFQ..i&w=292&h=400&bih=776&biw=1600&q=desenho para colorir sobre sauda%C3%A7%C3%B5es em ingl%C3%AAs&ved=0ahUKEwjZxpbDlYHaAhXGDJAKHY6-BHMQMwhXKBUwFQ&iact=mrc&uact=8


6) Complete the sentences with appropriate possessive adjectives.  Complete as frases 

com os pronomes adjetivos possessivos adequados: your, his, her, my, its. 

 

a) Hi! ......................................name is Pamella. I am from France. (Meu) 

b) Sue is English but………………………mother is English. (dela) 

c) Buddy is a cat. ………………………..house is in the backyard. (sua) 

d) Peter is Brazilian but……………………mother is American. (dele) 

e) Hey, Sue! Where is………………………….father now? (seu) 

 

7) Rewrite the sentences changing the form of the verb to be (long).  Reescreva as frases, 

modificando a forma do verbo ser/estar (longa). 

 

a) He´s handsome. 

_______________________________________________________________________

_______ 

 

b) You´re friends. 

_______________________________________________________________________

_______ 

 

8) Look at her and write a greeting “Olá!” in the heart. Olhe para ela e escreva o 

cumprimento Olá!  dentro do coração que a menina está segurando, em inglês.  

 

 

9) Answer in English. Responda em inglês.  

 

- What is your name? 

- ______________________________________________________. 

 

10)  Read the text again and choose the correct answer. Leia o texto da questão nº 1 

novamente e escolha a resposta correta.  Sem rasura! 

 

a) Sally is the... 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-Gnv1N-G71Ms/T5m9_CAt9yI/AAAAAAAAAFE/8xPw4jK8CxA/s1600/cora%C3%A7%C3%A3o+menina.jpg&imgrefurl=http://alfabetizandocomapoio.blogspot.com/2012/&docid=eWp3JuM0i8xntM&tbnid=ARYFYyh8X8pywM:&vet=10ahUKEwi7j-v939PZAhVMnlkKHfqaATYQMwiaAShUMFQ..i&w=504&h=663&bih=776&biw=1600&q=desenhos para colorir cumprimentos em ingles&ved=0ahUKEwi7j-v939PZAhVMnlkKHfqaATYQMwiaAShUMFQ&iact=mrc&uact=8


(    ) addressee.                 (    ) sender. 

     Good luck! Teacher 

Eliana 
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CORREÇÕES DO CADERNO DE 

ATIVIDADES. 
OBS. Realizar as correções diretamente no 

caderno de atividades. Páginas 4 a 7 

Pág. 4 

 

1) Para entender a tira, é preciso considerar as 

informações que estão no verbal e também no 

visual, pois uma complementa a outra. 

 
Pág. 5 
 
2) Gaturro está gripado e espirra tão forte que 
chega a perder as bochechas. 
3) A história é contada em quatro quadros: três 
pequenos em cima e  um maior embaixo. 
Geralmente, nas tiras mais padronizadas, os  
estão dispostos lado a lado, na horizontal ou na 
vertical. 
4) Gaturro não pronuncia corretamente a palavra 
‘muito’; ele troca o ‘m’ por ‘b’ porque está com o 
nariz congestionado, o que prejudica a pronúncia 
dos sons. 
5) Não, o efeito de sentido seria outro. A forma 
com que ele pronunciou a palavra revela que ele 
está gripado. Portanto, há uma intensificação na 
resposta. 
6) a)Os olhos, as orelhas e os bigodes caídos do 
personagem, a gota no rosto, o lenço e as 
sobrancelhas arqueadas. 
     b) Na fala de Ágata foi empregado um balão 
comum. Já na resposta de Gaturro, foi usado um 
balão de fala tremido, o que também intensifica a 
ideia de mal-estar e gripe. 
7) ( X  ); (   ); (X); (X) 
 
Pág. 6 
 
8) a) É a onomatopeia. 
    b) Ele está de olhos fechados, boca aberta, 
levando a mão para perto do nariz. Os bigodes 
estão trêmulos. 
   c) Ela está assustada, prevendo o que virá em 
seguida, por isso fala “Não...não...” pedindo para 
que Gaturro não solte aquele espirro que, ela 
sabe, será de grandes proporções. 
   d) Gaturro solta um espirro muito forte. 
   e) São: o tamanho das letras na onomatopeia, a 
posição do gato (no ar), a ausência de cenário, o 
tamanho da boca do gato e as linhas cinéticas em 
volta dele, que contribuem para mostrar a força do 
espirro. 

   f) Porque o espirro de Gaturro foi tão forte que 
tirou ela de cena. E também porque a força do 
espirro de Gaturro é um dos principais elementos 
da história. 
   g) Ele perdeu as bochechas enormes. Ágata foi 
atingida pelo espirro e virou de ponta-cabeça, e 
as bochechas de Gaturro foram para na parede. 
9) ( X ); (   ); ( X ); (   ): ( X ) 
 
Página 7 
 
10) Cinco quadros. 
11) Ela está fazendo malabarismo com uma bola 
que representa o mundo. 
12) Porque, provavelmente, ela tirou nota baixa 
em alguma avaliação. 
13) Ela está se referindo à bola com formato e 
estampa de planeta Terra que ela usa no circo. 
14) As linhas cinéticas. Elas representam toda a 
movimentação que a personagem faz com a bola 
e com o próprio corpo. 
15) No último quadro, Suriá está na escola. Nos 
outros, pressupõe-se que ela esteja no circo. 
16) Balão de fala. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

Aluno (a): 

Professor (a): Adriana PORTUGUÊS 

Turma: 6º A  
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ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NA SEMANA DE 23.03 A 27.03: 
 
MATERIAIS:CADERNO DE ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA ( RESPONDER NO PRÓPRIO 
CADERNO DE ATIVIDADES) - PÁGINAS 8 A 17  +  FOLHA DE ATIVIDADES 

 

Linguagem e comunicação 

Pode parecer estranho, mas a linguagem 
coloquial é apropriada a certos tipos de situação! 
Isso não quer dizer que esteja em acordo com as 
regras normativas, pois não está, mas sim a 
adequação do enunciado de acordo com o 
contexto. 
 
Por exemplo: Supomos que uma jovem ligue para 
a amiga, a fim de convidá-la para sair e diga: “Olá 
Ana, bom dia! Como vai você? Quero convidá-la 
para passar esta tarde comigo, a fim de que 
possamos nos divertir no shopping próximo a sua 
casa. Desfrutaríamos de bons momentos juntas 
se fôssemos.” 
 
A fala acima, apesar de não contradizer o padrão 
culto da língua, não está ajustada à circunstância. 
 
Tudo é uma questão da consideração que se faz 
aos elementos usados no processo da 
comunicação, logo, emissor e destinatário devem 
ser analisados. 
 
Outro exemplo é falar com uma autoridade da 
maneira que se fala com um amigo! Imagine um 
aluno dirigindo-se à professora deste modo: “E aí, 
véi! Cumé que é? Essa prova saí ou não saí? Ce 
sabe né fessora, tem que estudá, tá ligado?!” 
 
A situação acima representa até mesmo uma 
questão de falta de respeito, pois a professora não 
fala assim e não há intimidade suficiente entre 
emissor (aluno) e receptor (educador) para esse 
tratamento. 
 
Em consideração à forma escrita, temos como 
exemplo um bilhete da irmã para a irmã: 
 
“kelly, peço-lhe que avise nossa mãe do seguinte: 
Não irei almoçar em casa hoje, pois tenho muitos 
afazeres, inclusive uma reunião.  

Por favor, não deixe de avisá-la, pois não quero 
causar trabalho desnecessário! Obrigada, Susi”. 
 
Não seria muito mais apropriado se Kelly 
escrevesse para Susi algo do tipo: Mana, avisa a 
mamãe que não vou almoçar hoje, tenho reunião. 
Por favor, não esquece, senão ela vai acabar 
fazendo muita comida! Brigado viu, bjo! 
 
Então, tudo depende da circunstância em que se 
está inserido! Por isso, é importante levar em 
consideração o assunto tratado, o meio pelo qual 
a mensagem será transmitida, o contexto (tempo, 
espaço) e o nível social e cultural do interlocutor 
(destinatário). 
 
Sempre considere o padrão coloquial e culto da 
língua: o primeiro é usado para a comunicação 
mais informal, com mais liberdade, sem apego às 
normas gramaticais. Geralmente, é utilizado no 
trato com amigos e familiares. Já o segundo 
manifesta-se pelo emprego das estruturas formais 
da língua, usada em situações em que se exige a 
formalidade e regras gramaticais. 

Qual a diferença entre linguagem formal e 

linguagem informal? 

A diferença da linguagem formal e informal está 
no contexto em que elas são utilizadas e na 
escolha das palavras e expressões usadas para 
comunicar. 

A linguagem formal está ligada ao uso das normas 
gramaticais, enquanto a linguagem informal é 
mais livre, sendo mais utilizada em situações 
cotidianas. 

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

Aluno (a): 

Professor (a): Adriana PORTUGUÊS 

Turma: 6º A  



O que é e quando usamos linguagem formal? 

A linguagem formal é uma linguagem menos 
pessoal do que a informal. É usada quando se 
escreve para fins profissionais ou acadêmicos, 
como atribuições universitárias. A linguagem 
formal não usa coloquialismos, abreviações ou 
gírias. 

Usamos principalmente linguagem formal ao 
escrever, como em artigos acadêmicos, e-mails 
comerciais ou relatórios. No entanto, a linguagem 

formal também é utilizada em casos de palestras 
ou apresentações.  

Porém, a linguagem informal não é usada apenas 
quando falamos. Podemos usar linguagem 
informal também quando escrevemos, como por 
exemplo, em um cartão postal para um membro 
da família ou uma mensagem de texto para um 
amigo. Algumas publicidades também utilizam 
desse tipo de linguagem para causar efeito e 
atingir o público-alvo 

 
Exemplos : Linguagem formal: Como você está?  Linguagem informal: Como cê tá? 
 
Nesse exemplo, o "cê" e o "tá" substituem o "você" e o "está", caracterizados pela linguagem informal.
 
 
Leia os textos e identifique os erros ortográficos. 
 
Texto A



 
Texto B 

 
 
1) Houve entendimento do contexto das histórias, apesar do linguajar do personagem? 
 
 
2) Você encontrou algumas palavras que não fazem parte do seu vocabulário? Quais? 
 
 
3) Quais palavras nessas histórias o faz refletir que o personagem veio de um meio rural? 
 
4) Como seriam as histórias se os autores utilizassem a linguagem formal para reproduzir as falas do Chico 
Bento? 
Reescreva-as. 
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ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NA SEMANA DE 23.03 A 27.03: 
 
MATERIAIS:CADERNO DE ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA ( RESPONDER NO PRÓPRIO 
CADERNO DE ATIVIDADES) - PÁGINAS 4 A 12  +  FOLHA DE ATIVIDADES 

 

Linguagem e comunicação 

Pode parecer estranho, mas a linguagem 
coloquial é apropriada a certos tipos de situação! 
Isso não quer dizer que esteja em acordo com as 
regras normativas, pois não está, mas sim a 
adequação do enunciado de acordo com o 
contexto. 
 
Por exemplo: Supomos que uma jovem ligue para 
a amiga, a fim de convidá-la para sair e diga: “Olá 
Ana, bom dia! Como vai você? Quero convidá-la 
para passar esta tarde comigo, a fim de que 
possamos nos divertir no shopping próximo a sua 
casa. Desfrutaríamos de bons momentos juntas 
se fôssemos.” 
 
A fala acima, apesar de não contradizer o padrão 
culto da língua, não está ajustada à circunstância. 
 
Tudo é uma questão da consideração que se faz 
aos elementos usados no processo da 
comunicação, logo, emissor e destinatário devem 
ser analisados. 
 
Outro exemplo é falar com uma autoridade da 
maneira que se fala com um amigo! Imagine um 
aluno dirigindo-se à professora deste modo: “E aí, 
véi! Cumé que é? Essa prova saí ou não saí? Ce 
sabe né fessora, tem que estudá, tá ligado?!” 
 
A situação acima representa até mesmo uma 
questão de falta de respeito, pois a professora não 
fala assim e não há intimidade suficiente entre 
emissor (aluno) e receptor (educador) para esse 
tratamento. 
 
Em consideração à forma escrita, temos como 
exemplo um bilhete da irmã para a irmã: 
 
“kelly, peço-lhe que avise nossa mãe do seguinte: 
Não irei almoçar em casa hoje, pois tenho muitos 
afazeres, inclusive uma reunião.  

Por favor, não deixe de avisá-la, pois não quero 
causar trabalho desnecessário! Obrigada, Susi”. 
 
Não seria muito mais apropriado se Kelly 
escrevesse para Susi algo do tipo: Mana, avisa a 
mamãe que não vou almoçar hoje, tenho reunião. 
Por favor, não esquece, senão ela vai acabar 
fazendo muita comida! Brigado viu, bjo! 
 
Então, tudo depende da circunstância em que se 
está inserido! Por isso, é importante levar em 
consideração o assunto tratado, o meio pelo qual 
a mensagem será transmitida, o contexto (tempo, 
espaço) e o nível social e cultural do interlocutor 
(destinatário). 
 
Sempre considere o padrão coloquial e culto da 
língua: o primeiro é usado para a comunicação 
mais informal, com mais liberdade, sem apego às 
normas gramaticais. Geralmente, é utilizado no 
trato com amigos e familiares. Já o segundo 
manifesta-se pelo emprego das estruturas formais 
da língua, usada em situações em que se exige a 
formalidade e regras gramaticais. 

Qual a diferença entre linguagem formal e 

linguagem informal? 

A diferença da linguagem formal e informal está 
no contexto em que elas são utilizadas e na 
escolha das palavras e expressões usadas para 
comunicar. 

A linguagem formal está ligada ao uso das normas 
gramaticais, enquanto a linguagem informal é 
mais livre, sendo mais utilizada em situações 
cotidianas. 

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

Aluno (a): 

Professor (a): Adriana PORTUGUÊS 

Turma: 6º B  



O que é e quando usamos linguagem formal? 

A linguagem formal é uma linguagem menos 
pessoal do que a informal. É usada quando se 
escreve para fins profissionais ou acadêmicos, 
como atribuições universitárias. A linguagem 
formal não usa coloquialismos, abreviações ou 
gírias. 

Usamos principalmente linguagem formal ao 
escrever, como em artigos acadêmicos, e-mails 
comerciais ou relatórios. No entanto, a linguagem 

formal também é utilizada em casos de palestras 
ou apresentações.  

Porém, a linguagem informal não é usada apenas 
quando falamos. Podemos usar linguagem 
informal também quando escrevemos, como por 
exemplo, em um cartão postal para um membro 
da família ou uma mensagem de texto para um 
amigo. Algumas publicidades também utilizam 
desse tipo de linguagem para causar efeito e 
atingir o público-alvo 

 
Exemplos : Linguagem formal: Como você está?  Linguagem informal: Como cê tá? 
 
Nesse exemplo, o "cê" e o "tá" substituem o "você" e o "está", caracterizados pela linguagem informal.
 
 
Leia os textos e identifique os erros ortográficos. 
 
Texto A



 
Texto B 

 
 
1) Houve entendimento do contexto das histórias, apesar do linguajar do personagem? 
 
 
2) Você encontrou algumas palavras que não fazem parte do seu vocabulário? Quais? 
 
 
3) Quais palavras nessas histórias o faz refletir que o personagem veio de um meio rural? 
 
 
4) Como seriam as histórias se os autores utilizassem a linguagem formal para reproduzir as falas do Chico 
Bento? 
Reescreva-as. 
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CORREÇÕES DO CADERNO DE ATIVIDADES.... páginas 7 a 12 
OBS. Realizar as correções diretamente no caderno de atividades. 

Página 7 
 
10) Cinco quadros. 
11) Ela está fazendo malabarismo com uma bola que representa o mundo. 
12) Porque, provavelmente, ela tirou nota baixa em alguma avaliação. 
13) Ela está se referindo à bola com formato e estampa de planeta Terra que ela usa no circo. 
14) As linhas cinéticas. Elas representam toda a movimentação que a personagem faz com a bola e com o 
próprio corpo. 
15) No último quadro, Suriá está na escola. Nos outros, pressupõe-se que ela esteja no circo. 
16) Balão de fala. 
  
Página 8.......17) corrigida 
 
Página 9 
 
18) Cinco quadros. 
19) Dois caracóis, um maior e outro menor. Eles 
estão em uma superfície inclinada, uma subida. 
20) Ele ultrapassa o caracol maior. 
21) E possível interpretar que, por ser mais 
jovem, o caracol menor tem mais vigor, e por 
isso sobe mais rápido que o caracol maior. 
22) A tira é composta de seis quadros, sendo 
quatro deles apresentados na vertical e dois na 
horizontal. 
23) Os personagens são insetos. Um conta para 
o outro um fato. 
24) Os outros bichinhos estavam falando do 
tatuzinho. 
25) Os bichinhos entenderam errado o 
comentário do tatuzinho (de que vira bolinha 
para dormir) e o passaram adiante, modificando 
a informação. 
 
Página 10 
 
1) a) As palavras em que ocorrem as trocas 
estão em negrito. 
    b) Agola, tluque e desapalecer. 
    c) Agora, truque e desaparecer. 
   d) Cebolinha não consegue pronunciar o som 
representado pela letra R, mas somente em 
algumas posições na palavra, não em todas.  
   e) Cebolinha consegue pronunciar o som da 
letra R no final da sílaba.   
  

 f) A onomatopeia ‘CRÁS’ representa o som do 
vaso quebrando, e ‘PUF’ representa a rapidez 
com que Cebolinha saiu de cena. 
 
Página 11 
2) cama, acaba, colega, cozinha, curumim 
    Cidade, acento, cinema, cenoura, cinto. 
3) agito, ferrugem, viagem, relógio, gente, giz, 
geladeira. 
 
4)  

Real, arrasar, 

rei, enrolar, 

risada 

Garoa, 

careca, 

orelha, 

marido, 

carinho 

Corda, amor, 

saber, forma, 

farmácia 
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5)  
 

Auxilio 

Próximo 

Trouxe 

Texto 

máximo 

Complexo 

Anexo 

Tóxico 

Crucifixo 

maxilar 

México, 

xadrez, 

lagartixa, 

xerife, 

mexerica 

Exemplo, 

existente, 

exótico, 

exagera, 

exército 

 
6) Resposta pessoal. 
 
7)  
 

Equestre, ambíguo, 

água, língua, guarda, 

frequente, aquário, 

aquífero, guaraná. 

Caqui, mangueira, 

quinze, máquina, 

sangue, guitarra, 

raquete, bosque, 

baguete. 
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Linguagem e comunicação 

Pode parecer estranho, mas a linguagem 
coloquial é apropriada a certos tipos de situação! 
Isso não quer dizer que esteja em acordo com as 
regras normativas, pois não está, mas sim a 
adequação do enunciado de acordo com o 
contexto. 
 
Por exemplo: Supomos que uma jovem ligue para 
a amiga, a fim de convidá-la para sair e diga: “Olá 
Ana, bom dia! Como vai você? Quero convidá-la 
para passar esta tarde comigo, a fim de que 
possamos nos divertir no shopping próximo a sua 
casa. Desfrutaríamos de bons momentos juntas 
se fôssemos.” 
 
A fala acima, apesar de não contradizer o padrão 
culto da língua, não está ajustada à circunstância. 
 
Tudo é uma questão da consideração que se faz 
aos elementos usados no processo da 
comunicação, logo, emissor e destinatário devem 
ser analisados. 
 
Outro exemplo é falar com uma autoridade da 
maneira que se fala com um amigo! Imagine um 
aluno dirigindo-se à professora deste modo: “E aí, 
véi! Cumé que é? Essa prova saí ou não saí? Ce 
sabe né fessora, tem que estudá, tá ligado?!” 
 
A situação acima representa até mesmo uma 
questão de falta de respeito, pois a professora não 
fala assim e não há intimidade suficiente entre 
emissor (aluno) e receptor (educador) para esse 
tratamento. 
 
Em consideração à forma escrita, temos como 
exemplo um bilhete da irmã para a irmã: 
 
“kelly, peço-lhe que avise nossa mãe do seguinte: 
Não irei almoçar em casa hoje, pois tenho muitos 
afazeres, inclusive uma reunião.  

Por favor, não deixe de avisá-la, pois não quero 
causar trabalho desnecessário! Obrigada, Susi”. 

 
Não seria muito mais apropriado se Kelly 
escrevesse para Susi algo do tipo: Mana, avisa a 
mamãe que não vou almoçar hoje, tenho reunião. 
Por favor, não esquece, senão ela vai acabar 
fazendo muita comida! Brigado viu, bjo! 
 
Então, tudo depende da circunstância em que se 
está inserido! Por isso, é importante levar em 
consideração o assunto tratado, o meio pelo qual 
a mensagem será transmitida, o contexto (tempo, 
espaço) e o nível social e cultural do interlocutor 
(destinatário). 
 
Sempre considere o padrão coloquial e culto da 
língua: o primeiro é usado para a comunicação 
mais informal, com mais liberdade, sem apego às 
normas gramaticais. Geralmente, é utilizado no 
trato com amigos e familiares. Já o segundo 
manifesta-se pelo emprego das estruturas formais 
da língua, usada em situações em que se exige a 
formalidade e regras gramaticais. 

Qual a diferença entre linguagem formal e 

linguagem informal? 

A diferença da linguagem formal e informal está 
no contexto em que elas são utilizadas e na 
escolha das palavras e expressões usadas para 
comunicar. 

A linguagem formal está ligada ao uso das normas 
gramaticais, enquanto a linguagem informal é 
mais livre, sendo mais utilizada em situações 
cotidianas. 

O que é e quando usamos linguagem formal? 

A linguagem formal é uma linguagem menos 
pessoal do que a informal. É usada quando se 
escreve para fins profissionais ou acadêmicos, 
como atribuições universitárias. A linguagem 
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formal não usa coloquialismos, abreviações ou 
gírias. 

Usamos principalmente linguagem formal ao 
escrever, como em artigos acadêmicos, e-mails 
comerciais ou relatórios. No entanto, a linguagem 
formal também é utilizada em casos de palestras 
ou apresentações.  

Porém, a linguagem informal não é usada apenas 
quando falamos. Podemos usar linguagem 
informal também quando escrevemos, como por 
exemplo, em um cartão postal para um membro 
da família ou uma mensagem de texto para um 
amigo. Algumas publicidades também utilizam 
desse tipo de linguagem para causar efeito e 
atingir o público-alvo 

 
Exemplos : Linguagem formal: Como você está?  Linguagem informal: Como cê tá? 
 
Nesse exemplo, o "cê" e o "tá" substituem o "você" e o "está", caracterizados pela linguagem informal.
 
 
Leia os textos e identifique os erros ortográficos. 
 
Texto A



 
Texto B 

 
 
1) Houve entendimento do contexto das histórias, apesar do linguajar do personagem? 
 
 
 
2) Você encontrou algumas palavras que não fazem parte do seu vocabulário? Quais? 
 
 
3) Quais palavras nessas histórias o faz refletir que o personagem veio de um meio rural? 
 
 
4) Como seriam as histórias se os autores utilizassem a linguagem formal para reproduzir as falas do Chico 
Bento? 
Reescreva-as. 
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CORREÇÕES DO CADERNO DE ATIVIDADES.... páginas 7 a 12 
OBS. Realizar as correções diretamente no caderno de atividades. 

Página 7 
 
10) Cinco quadros. 
11) Ela está fazendo malabarismo com uma bola que representa o mundo. 
12) Porque, provavelmente, ela tirou nota baixa em alguma avaliação. 
13) Ela está se referindo à bola com formato e estampa de planeta Terra que ela usa no circo. 
14) As linhas cinéticas. Elas representam toda a movimentação que a personagem faz com a bola e com o 
próprio corpo. 
15) No último quadro, Suriá está na escola. Nos outros, pressupõe-se que ela esteja no circo. 
16) Balão de fala. 
  
Página 8.......17) corrigida 
 
Página 9 
 
18) Cinco quadros. 
19) Dois caracóis, um maior e outro menor. Eles 
estão em uma superfície inclinada, uma subida. 
20) Ele ultrapassa o caracol maior. 
21) E possível interpretar que, por ser mais 
jovem, o caracol menor tem mais vigor, e por 
isso sobe mais rápido que o caracol maior. 
22) A tira é composta de seis quadros, sendo 
quatro deles apresentados na vertical e dois na 
horizontal. 
23) Os personagens são insetos. Um conta para 
o outro um fato. 
24) Os outros bichinhos estavam falando do 
tatuzinho. 
25) Os bichinhos entenderam errado o 
comentário do tatuzinho (de que vira bolinha 
para dormir) e o passaram adiante, modificando 
a informação. 
 
Página 10 
 
1) a) As palavras em que ocorrem as trocas 
estão em negrito. 
    b) Agola, tluque e desapalecer. 
    c) Agora, truque e desaparecer. 
   d) Cebolinha não consegue pronunciar o som 
representado pela letra R, mas somente em 
algumas posições na palavra, não em todas.  
   e) Cebolinha consegue pronunciar o som da 
letra R no final da sílaba.   
  

 f) A onomatopeia ‘CRÁS’ representa o som do 
vaso quebrando, e ‘PUF’ representa a rapidez 
com que Cebolinha saiu de cena. 
 
Página 11 
2) cama, acaba, colega, cozinha, curumim 
    Cidade, acento, cinema, cenoura, cinto. 
3) agito, ferrugem, viagem, relógio, gente, giz, 
geladeira. 
 
4)  

Real, arrasar, 

rei, enrolar, 

risada 

Garoa, 

careca, 

orelha, 

marido, 

carinho 

Corda, amor, 

saber, forma, 

farmácia 
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5)  
 

Auxilio 

Próximo 

Trouxe 

Texto 

máximo 

Complexo 

Anexo 

Tóxico 

Crucifixo 

maxilar 

México, 

xadrez, 

lagartixa, 

xerife, 

mexerica 

Exemplo, 

existente, 

exótico, 

exagera, 

exército 

 
6) Resposta pessoal. 
 
7)  
 

Equestre, ambíguo, 

água, língua, guarda, 

frequente, aquário, 

aquífero, guaraná. 

Caqui, mangueira, 

quinze, máquina, 

sangue, guitarra, 

raquete, bosque, 

baguete. 
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CORREÇÕES DO CADERNO DE ATIVIDADES. 
OBS. Realizar as correções diretamente no caderno de atividades. Páginas 4 a 10 

Pág. 4 

 

1) Para entender a tira, é preciso considerar as informações que estão no verbal e também no visual, pois 

uma complementa a outra. 

 
Pág. 5 
 
2) Gaturro está gripado e espirra tão forte que chega a perder as bochechas. 
3) A história é contada em quatro quadros: três pequenos em cima e  um maior embaixo. Geralmente, nas 
tiras mais padronizadas, os  estão dispostos lado a lado, na horizontal ou na vertical. 
4) Gaturro não pronuncia corretamente a palavra ‘muito’; ele troca o ‘m’ por ‘b’ porque está com o nariz 
congestionado, o que prejudica a pronúncia dos sons. 
5) Não, o efeito de sentido seria outro. A forma com que ele pronunciou a palavra revela que ele está gripado. 
Portanto, há uma intensificação na resposta. 
6) a)Os olhos, as orelhas e os bigodes caídos do personagem, a gota no rosto, o lenço e as sobrancelhas 
arqueadas. 
     b) Na fala de Ágata foi empregado um balão comum. Já na resposta de Gaturro, foi usado um balão de 
fala tremido, o que também intensifica a ideia de mal-estar e gripe. 
7) ( X  ); (   ); (X); (X) 
 
Pág. 6 
 
8) a) É a onomatopeia. 
    b) Ele está de olhos fechados, boca aberta, levando a mão para perto do nariz. Os bigodes estão trêmulos. 
   c) Ela está assustada, prevendo o que virá em seguida, por isso fala “Não...não...” pedindo para que 
Gaturro não solte aquele espirro que, ela sabe, será de grandes proporções. 
   d) Gaturro solta um espirro muito forte. 
   e) São: o tamanho das letras na onomatopeia, a posição do gato (no ar), a ausência de cenário, o tamanho 
da boca do gato e as linhas cinéticas em volta dele, que contribuem para mostrar a força do espirro. 
   f) Porque o espirro de Gaturro foi tão forte que tirou ela de cena. E também porque a força do espirro de 
Gaturro é um dos principais elementos da história. 
   g) Ele perdeu as bochechas enormes. Ágata foi atingida pelo espirro e virou de ponta-cabeça, e as 
bochechas de Gaturro foram para na parede. 
9) ( X ); (   ); ( X ); (   ): ( X ) 
 
Página 7 
 
10) Cinco quadros. 
11) Ela está fazendo malabarismo com uma bola que representa o mundo. 
12) Porque, provavelmente, ela tirou nota baixa em alguma avaliação. 
13) Ela está se referindo à bola com formato e estampa de planeta Terra que ela usa no circo. 
14) As linhas cinéticas. Elas representam toda a movimentação que a personagem faz com a bola e com o 
próprio corpo. 
15) No último quadro, Suriá está na escola. Nos outros, pressupõe-se que ela esteja no circo. 
16) Balão de fala. 
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17)  

 

Balão de tiras 

 

Balão composto 

 

Balão trêmulo 

 

Balão de grito 

 

Balão de pensamento 

 

Balão de fala coletiva 

 

Balão de fala tradicional 

 

Balão em formatos 

diversos para 

representar 

sentimentos. 

Briga 

 

Machucado Sono Espanto/ admiração 

 

Ideia  

 

Silêncio/pausa 

 

Aborrecimento 

 

dúvida 

 
 
Página 9 
 
18) Cinco quadros. 
19) Dois caracóis, um maior e outro menor. Eles estão em uma superfície inclinada, uma subida. 
20) Ele ultrapassa o caracol maior. 
21) E possível interpretar que, por ser mais jovem, o caracol menor tem mais vigor, e por isso sobe mais 
rápido que o caracol maior. 
22) A tira é composta de seis quadros, sendo quatro deles apresentados na vertical e dois na horizontal. 
23) Os personagens são insetos. Um conta para o outro um fato. 
24) Os outros bichinhos estavam falando do tatuzinho. 
25) Os bichinhos entenderam errado o comentário do tatuzinho (de que vira bolinha para dormir) e o 
passaram adiante, modificando a informação. 
 
Página 10 
 
1) a) As palavras em que ocorrem as trocas estão em negrito. 
    b) Agola, tluque e desapalecer. 
    c) Agora, truque e desaparecer. 
   d) Cebolinha não consegue pronunciar o som representado pela letra R, mas somente em algumas 
posições na palavra, não em todas.  
   e) Cebolinha consegue pronunciar o som da letra R no final da sílaba.   
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Linguagem e comunicação 

Pode parecer estranho, mas a linguagem 
coloquial é apropriada a certos tipos de situação! 
Isso não quer dizer que esteja em acordo com as 
regras normativas, pois não está, mas sim a 
adequação do enunciado de acordo com o 
contexto. 
 
Por exemplo: Supomos que uma jovem ligue para 
a amiga, a fim de convidá-la para sair e diga: “Olá 
Ana, bom dia! Como vai você? Quero convidá-la 
para passar esta tarde comigo, a fim de que 
possamos nos divertir no shopping próximo a sua 
casa. Desfrutaríamos de bons momentos juntas 
se fôssemos.” 
 
A fala acima, apesar de não contradizer o padrão 
culto da língua, não está ajustada à circunstância. 

 
Tudo é uma questão da consideração que se faz 
aos elementos usados no processo da 
comunicação, logo, emissor e destinatário devem 
ser analisados. 
 
Outro exemplo é falar com uma autoridade da 
maneira que se fala com um amigo! Imagine um 
aluno dirigindo-se à professora deste modo: “E aí, 
véi! Cumé que é? Essa prova saí ou não saí? Ce 
sabe né fessora, tem que estudá, tá ligado?!” 
 
A situação acima representa até mesmo uma 
questão de falta de respeito, pois a professora não 
fala assim e não há intimidade suficiente entre 
emissor (aluno) e receptor (educador) para esse 
tratamento. 



 
Em consideração à forma escrita, temos como 
exemplo um bilhete da irmã para a irmã: 
 
“kelly, peço-lhe que avise nossa mãe do seguinte: 
Não irei almoçar em casa hoje, pois tenho muitos 
afazeres, inclusive uma reunião.  

Por favor, não deixe de avisá-la, pois não quero 
causar trabalho desnecessário! Obrigada, Susi”. 
 
Não seria muito mais apropriado se Kelly 
escrevesse para Susi algo do tipo: Mana, avisa a 
mamãe que não vou almoçar hoje, tenho reunião. 
Por favor, não esquece, senão ela vai acabar 
fazendo muita comida! Brigado viu, bjo! 
 
Então, tudo depende da circunstância em que se 
está inserido! Por isso, é importante levar em 
consideração o assunto tratado, o meio pelo qual 
a mensagem será transmitida, o contexto (tempo, 
espaço) e o nível social e cultural do interlocutor 
(destinatário). 
 
Sempre considere o padrão coloquial e culto da 
língua: o primeiro é usado para a comunicação 
mais informal, com mais liberdade, sem apego às 
normas gramaticais. Geralmente, é utilizado no 
trato com amigos e familiares. Já o segundo 
manifesta-se pelo emprego das estruturas formais 
da língua, usada em situações em que se exige a 
formalidade e regras gramaticais. 

Qual a diferença entre linguagem formal e 

linguagem informal? 

A diferença da linguagem formal e informal está 
no contexto em que elas são utilizadas e na 
escolha das palavras e expressões usadas para 
comunicar. 

A linguagem formal está ligada ao uso das normas 
gramaticais, enquanto a linguagem informal é 
mais livre, sendo mais utilizada em situações 
cotidianas. 

O que é e quando usamos linguagem formal? 

A linguagem formal é uma linguagem menos 
pessoal do que a informal. É usada quando se 
escreve para fins profissionais ou acadêmicos, 
como atribuições universitárias. A linguagem 
formal não usa coloquialismos, abreviações ou 
gírias. 

Usamos principalmente linguagem formal ao 
escrever, como em artigos acadêmicos, e-mails 
comerciais ou relatórios. No entanto, a linguagem 
formal também é utilizada em casos de palestras 
ou apresentações.  

Porém, a linguagem informal não é usada apenas 
quando falamos. Podemos usar linguagem 
informal também quando escrevemos, como por 
exemplo, em um cartão postal para um membro 
da família ou uma mensagem de texto para um 
amigo. Algumas publicidades também utilizam 
desse tipo de linguagem para causar efeito e 
atingir o público-alvo 

 
Exemplos : Linguagem formal: Como você está?  Linguagem informal: Como cê tá? 
 
Nesse exemplo, o "cê" e o "tá" substituem o "você" e o "está", caracterizados pela linguagem informal.
 
 
Leia os textos e identifique os erros ortográficos. 
 
Texto A



 
Texto B 

 
 
1) Houve entendimento do contexto das histórias, apesar do linguajar do personagem? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
2) Você encontrou algumas palavras que não fazem parte do seu vocabulário? Quais? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
3) Quais palavras nessas histórias o faz refletir que o personagem veio de um meio rural? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4) Como seriam as histórias se os autores utilizassem a linguagem formal para reproduzir as falas do Chico Bento? 
Reescreva-as. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 



 

 


