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PROJETO DA OFICINA DE LEITURA E ESCRITA DE HQ 

Prazo: de 24 de agosto a 07 de dezembro. 

Público Alvo: alunos com dificuldades na aquisição de base alfabética. 

Justificativa: em virtude do término do Programa Alfabetizando e Letrando, a 

escola se viu na obrigação de oferecer alternativas para que os alunos, que 

ainda possuem dificuldades de leitura e escrita, tenham a oportunidade de 

adquirir base alfabética. 

Objetivo Geral:  

 Atender um maior número de alunos com dificuldades de alfabetização 

em um espaço dedicado especificamente a dirimir suas dúvidas quanto 

a leitura e escrita. 

Objetivos Específicos: 

 Avançar em suas hipóteses de escrita; 

 Ler e ouvir textos de gêneros variados; 

 Adquirir base alfabética de escrita; 

 Escrever lista de palavras com foco nos personagens de HQ; 

 Conhecer HQs diversos; 

 Relacionar figura e nome; 

 Reescrever textos de memória; 

 Produzir falas para personagens conhecidos; 

 Criar um personagem de HQ; 

 Construir uma história em quadrinhos em pequenos grupos. 

Conteúdos: 

1. HQ Turma da Mônica 

2. HQ Turma do Xaxado 

3. HQ do Rex 

4. HQ da Marvel 

Estratégias: 

1. Leitura compartilhada com apoio do kit multimídia; 

2. Relacionar HQ a outros gêneros; 

3. Trabalho de escrita dos nomes dos personagens; 

4. Atividades para desenvolver escrita: cruzadinhas, pintar nome de 

palavras, ligar nome e figura, álbum de figurinhas, etc. 

5. Criação de personagem; 

6. Completar balões com as falas dos personagens; 

7. Produzir HQ de sua autorização 
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Cronograma: 

De 03 a 21 de agosto: organização das turmas; envio de bilhetes para os pais 

(autorização); seleção de atividades. 

De 27 de agosto a 24 de setembro – turma da Mônica 

De 01 a 22 de outubro – turma do Xaxado 

De 29 de outubro a 05 de novembro – Rex 

De 12 a 26 de novembro – Marvel 

De 03 a 10 de dezembro – criação de HQ 

Avaliação: sondagem de escrita e produção de textos. 


