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A construção das novelas gráficas pedagógicas nesta produção apresentada, 
constitui-se como uma estratégia de promoção da leitura e escrita criativa, reali-
zada pelos/as alunos/as do 4º ano, turma A, do 1º ciclo do AERS de Penamacor.  

Com recurso a dados com diversos pictogramas, os alunos foram desafiados a 
lançá-los e a partir das combinações apresentadas, foi possível imaginarem e 
criarem histórias. Os pictogramas são, desta forma, os elementos que consti-
tuem a narrativa criada (personagens, local, tempo, ação…). 

As propostas criativas apresentadas foram muito diversificadas e interessantes, 
não só pela criatividade demonstrada pelos/as alunos/as mas também pelos ma-
teriais utilizados na sua ilustração, e registadas em formato de histórias gráficas. 

Os principais objetivos desta iniciativa foram fundamentalmente promover a di-
namização de momentos desafiantes de trabalho de grupo e estimular a criativi-
dade na produção literária. A par destes propósitos a execução desta atividade 
constitui-se, ainda, como uma medida diferenciada e orientada para a promoção 
do sucesso escolar, promoção da inclusão escolar e prevenção do abandono es-
colar precoce, medidas estas preconizadas nos princípios orientadores do PIICIE 
2.0. Consiste igualmente numa medida enquadrada no plano 21|23 Escola+, no 
domínio de atuação: Leitura e Escrita - ação específica 1.1.3, Diários de Escrita, do 
AERS de Penamacor. 

Novelas Gráficas Pedagógicas
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Um dia, para seu espanto, 

Um Era uma vez uma gata voadora chamada Mia, 
que tinha um nariz em forma de cenoura, era  

laranja às riscas e tinha olhos azuis.Skate
Voador

A pista dizia que o skate voador estava  
escondido onde havia altifalantes.

A pista levava até

Ela foi à loja dos altifalantes e seguindo  
a pista, encontrou o skate voador.

E foi mostrar o skate voador  
às amigas e ficou

Matilde, Fábio e Catarina

muito famosa.um skate voador.encontrou uma pista
num regador velho.

cidade dos gatos.
Ela vivia na
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Um

Pássaro
Solitário

Martim, William e Beatriz

Era uma vez um pássaro chamado Tobias. O Tobias 
tinha uma cor azul e sentia-se solitário. Estava 

sempre sozinho no ramo de uma oliveira.

Numa tarde de verão apareceu num dos ramos 
dessa oliveira , uma linda passarinha. Logo o seu 

coração começou a bater muito depressa.

O Tobias

O balão de ar quente
Os dois foram comer uma 

saborosa comida com o paladar 
muito saboroso.

Os dois começaram a jantar 
muito juntos e

explodiu!

de balão de ar quente.
sua amiga para ir andar resolveu convidar a

ficaram namorados
 para sempre.
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O
Gato
Dinis

Salvador, Gabriel e Dalila

Numa manhã de primavera, o gato Dinis  
foi com o seu dono ao parque.

O seu dono chama-se Rodrigo e ele gosta 
muito de andar de bicicleta.

Quando chegou a hora  
de almoço, o Rodrigo entrou no 

restaurante.

Resolveu comer um hambúrguer, bebeu 
coca-cola e à sobremesa comeu  

um gelado.
O Rodrigo

O gato Dinis O Rodrigonão podia comer  
hambúrguer  

e fez cocó.

 deu um pouco 
de hambúrguerao gato.

pegou numa f lor
e deu à mãe!
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As
Desgraças

da

 Iolanda, Matias e Micael

Joana

Era uma vez uma menina chamada Joana. Era  
magrinha e loira. Estava sempre a andar de  

skate no pátio da escola!

Depois do almoço decidiu  
ir saltar à corda. De repente

E teve que ir para o hospital. Ela provou

caiu.

e fez umacareta.
Como ela se portou bem,

deram-lhe um
pretzel.

deixou cair
outro doente e a Joana

Os médicos chamaram, 
com o altifalante, 

o pretzel.
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A
Tartaruga
Viajante

Era uma vez uma tartaruga chamada Vivi 
que era muito curiosa. Era pequenina, mas 
dentro dela havia muitos conhecimentos. 

Verde, ainda jovem,

Certa noite, decidiu usar a sua chave  
especial que estava guardada  

na sua carapaça.

Assim, Mas viu que, por vezes, lhe pediam  
o cartão de cidadão para a deixar passar 

para sítios muito especiais onde vivam  
os seus familiares.

Porém, o seu cartão de cidadão estava 
fora de validade. 

Mariana, Rodrigo e Santiago

o mar era a suacasa.

A sua chaveera mágica, 
com ela abria todas

as portas
do mar...

e ficou
Acabou por não

poder viajar
muito triste.

podia viajar por todo
o mundo...
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Mais
Amigos

Salvador e William. 

Encontrou
Nesta vinheta

Encontrou

E ficou muito amigo

Era uma vez um

Encontrouque queria muito fazer amigos. 

um macaco.

uma ovelha.

EncontrouumaJoaninha.
Encontrouum gato.

 panda

um sapo.encontrou

umaraposa.

Encontrouum cão.

Encontrouuma abelha.

Encontroupássaro.
um

Encontroucoelhos.

 de todos.
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Um

para 
o

 Salvador

Estava um

Fomos

As lojas

Fui à loja dos animais

gato!

Gato 

Salvador
de sol.belo dia

Um

estavam quase a fechar.

e comprei..

à saída da escola. a Castelo Branco.A minha mãe  esperou por mim
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O

que 
Vinh

a Robô 

Espaço 

Beatriz, Santiago, William e Flábio

Era uma vez um robô que vinha 
dentro do foguetão

mas para ele comer o gelado...

Mas o robô tinha de se transformar em humano 
para que ninguém desconfiasse dele.

do 

 a tocar guitarra.

Ele queria ir
ao planeta Terra  para comero gelado,

para comprar 
o gelado.

Encontrou uma menina e convidou-a 
para comer um gelado.O robô 

chegou à 
geladaria
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A

Robocop 
Aventura do 

Matias, Iolanda e Rodrigo

Era uma vez um robô chamado Robocop. 
Num dia primaveril lembrou-se de ir para 

um parque.

Nesse parque apareceu um senhor que 
trazia um serrote na mão. Com ele foi cortar 
uma árvore velha que tinha caído num dia 

de vendaval.

Estava a andarskatee a ouvir

ao mesmo tempo.

de

música

Era

O Robocop parou numa 

relote de cachorros quentes 

e lá comprou um que comeu 
sofregamente!

bom!tão
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Flor, Matilde e Miguel

A

Paz 
Fórmula 

da 

Era uma vez uma menina chamada 
Sofia que vivia numa cabana na

Para isso, ela tinha  de descobrir a
o pai voltou para casa.

Ela queria ir lá porque o pai estava na guerra a combater.
Na guerra a fórmula da Paz estava numa 

serpente.

borboletas.
f loresta 

das 

A Sofia era muito meiga, simpática e queria acabar com a guerra.

fórmula mágica
que só havia  
no planeta do  
amor.

da Paz,

Ela foi para casa, 
acabou a guerra Vitória, vitória

acabou-se
a história!!!

Entretanto, um cão 

que ali passava 

assustou a serpente 

e lá fugiu deixando 

a Sofia levar a 

fórmula da Paz.
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Gabriel, Martim, Dalila e Salvador

A

Gato 
Aventura

do Há muitos... muitos anos... um gato 
encontrou um castelo.

O gato foi andando e encontrou um  
mágico dentro do castelo.

O mágico Para fugirem tinham que encontrar  
uma dica para encontrar um robô  
que estava numa sala.
A dica dizia: “Tens  
que encontrar  
uma bateria”.

O gato encontrou uma  
bateria e juntos derrotaram  
o monstro das  
sete cabeças.

E foram felizes

No fim do labirinto encontrou

levou-o para um labirinto.

um monstro
de setecabeças.

para sempre.
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