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TIPO DE PRODUTO:  

 (  ) vídeo (  ) jogo computacional (  ) história em quadrinho 

(  ) áudio (  ) jogo analógico ( ) história em quadrinho digital 

(  ) blog (  ) homepage (  ) cartilha 

(  ) vlog (  ) livro (  ) material de apoio: caderno 
de experimentos 

(  ) kit de experimentos (  ) cartilha: sequência didática (  ) livro: sequência didática 

(  ) Outro:  Especificar: Manual para produção de roteiros de histórias em quadrinhos e histórias em 

quadrinhos.  

REFERÊNCIAIS TEÓRICOS: Abordagem Histórico Cultural de Vygotsky. 

ÁREA DE PESQUISA DO PPPECN:  

   ( X  )  Química                 (   ) Física                    (   ) Ciências 

LINHA DE PESQUISA DO PPPECN:  

  (    ) Educação Inclusiva no EC                        (  X  ) Práticas Educativas no EC    

  (    ) EC e Divulgação Científica                      (    ) Educação Ambiental no EC 



PRODUTO 

1) Objetivo do produto:  

O presente produto tem por objetivo orientar professores no que se refere a elaboração de roteiros de 
histórias em quadrinhos e histórias em quadrinhos. 

 

 

2) Descrição do Produto 

As novas propostas e finalidades do Ensino de Ciências (EC) sugerem a formação de um cidadão crítico 
que compreenda o seu mundo, (DELIZOICOV et al., 2002). Nesta perspectiva os PCN+ Química (BRASIL, 
2007), enfatizam a promoção, a investigação, a comunicação, o debate de fatos e ideias e a interação 
escolar. Sugerem ainda a diversificação de recursos instrucionais como Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC’s) e Histórias em Quadrinhos (HQ´s). Abarcados a esta conjuntura o presente produto 
tem por objetivo orientar a elaboração de roteiro de histórias em quadrinhos e histórias em quadrinhos 
para serem utilizadas como instrumento de mediação pedagógica sob a perspectiva da Abordagem 
Histórico-Cultural de Lev Vygotsky em sala de aula. Este Manual trata-se de um produto desenvolvido no 
PPGECN-UFF. A sua metodologia de elaboração foi realizada através do levantamento bibliográfico de 
publicações sobre HQ's e gêneros similares entre os anos de 2000-2019. Foram consultados Anais de 
relevantes Encontros Nacionais de EC e Química, revistas brasileiras (Qualis A e B) e estrangeiras. Neste 
produto são apresentados os formatos do Roteiro de HQ, da HQ e Tirinha. Também são apresentados os 
elemento essenciais de para um roteiro, além de sugestões de vídeos, sites, softwares, aplicativos para 
construir histórias em quadrinhos.  

 

 

3) Segurança: 

Não se aplica. 

 

Notas para o educador 

Nenhuma nota. 
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