Olá galera, como estão? Animados para comemorar mais uma data do nosso calendário!?
Quantas comemorações hein, são muitas datas comemorativas hein…
Vamos descobrir mais uma… vamos lá!

Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos
As histórias em quadrinhos ou HQ’s são um modelo de leitura que mistura imagens e textos,
criando uma sequência de cenas.
A data busca homenagear esse modelo de leitura tão popular no nosso país e que facilita a
introdução da literatura na vida de tantas crianças.
A explicação para a escolha desta data está no fato de ter sido em 30 de janeiro de 1869 que
foi publicada a primeira história de quadrinho brasileira: “As Aventuras de Nhô-Quim ou
Impressões de uma Viagem à Corte”, autoria do cartunista Angelo Agostini.
A partir de 1984, ficou instituído, através da “Associação dos Quadrinistas e Cartunistas do
Estado de São Paulo” (AQC-ESP), que todo o dia 30 de janeiro se comemoraria o Dia do
Quadrinho Nacional, em homenagem ao trabalho de Agostini.
Desde então, anualmente, como parte das celebrações desta data, a AQC-ESP organiza

o Prêmio Angelo Agostini, que tem o propósito de prestigiar os talentosos profissionais
brasileiros que atuam na produção de histórias em quadrinhos.
No Brasil, as histórias em quadrinho surgiram em meados do século XIX, mas apenas se
popularizou com o lançamento de clássicos como “A Turma da Mônica”, “O Menino
Maluquinho”, “A Turma do Pererê” e o “Tico-Tico”, que é considerada a primeira revista em
quadrinho lançada no Brasil, em 11 de outubro de 1905.
Agora vamos as nossas atividades divertidas.

Exposição de quadrinhos
Nessa atividade vamos montar uma pequena exposição com as revistas em quadrinhos que
você possuir, se você não tiver o hábito de colecionar, ou mesmo comprar esse tipo de
literatura, tente reunir um grupo de pessoas que tenha e fazer a exposição. O objetivo é que
as crianças tenham acesso aos diferentes tipos de HQ’s existentes.

Como fazer
Em um pequeno espaço distribua as revistas que você tem. Pode fazer uma pequena
distribuição de gênero (como infantil, adulto, super-heróis etc). Deixe as crianças
explorarem cada história individualmente.

Complete os balões
Nessa atividade vamos disponibilizar para impressão diferentes tiras de algumas histórias
em quadrinho. Você deve entregar para a criança com o objetivo dela produzir os textos que
preencheram cada balão da historinha.

Fazendo sua própria história em quadrinhos
Nessa atividade vamos deixar a criançada soltar a imaginação e criar sua própria história
em quadrinhos. Para facilitar vamos disponibilizar abaixo alguns templates, com a
sequência de quadrinhos somente para a criança desenhar e escrever. Não esqueça de
auxiliar as crianças menores, se quiser pode também mostrar uma pequena história para
servir de modelo para eles.
Templates para histórias em quadrinhos

Encenando uma HQ’s
Nessa atividade vamos colocar a criançada para mostrar seus dons de atores e atrizes.
Vamos escolher nossa história em quadrinho favorita e por a molecada para representar.
Lembre de deixar sempre a criatividade ser a mão condutora, então se quiserem fazer novas
falas e aumentar a história, não tem problema, o importante é soltar a imaginação e se
divertir.

Mímica
Nessa atividade vamos escolher vários personagens de histórias em quadrinhos populares e
que as crianças conheçam. Escreve-se o nome de cada um em um pequeno papel em branco,
sorteia-se os nomes. Cada pessoa deve imitar seu personagem fazendo mímicas para que o
restante do grupo adivinhe. A pessoa que imitar e o grupo adivinhar em menos tempo
ganha.

E ai gostaram da nossa data comemorativa de hoje?
Quanta atividade divertida pra fazer hein, quero ver todo mundo com a mão na massa e se
divertindo muito. Não esqueçam de contar depois pra gente nos comentários.
Abraços!!!

