
ATENÇÃO!
AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA

 

     Este material foi elaborado por Janaina Spolidorio. 
Isto significa que todas as atividades e textos são prote-
gidos pela Lei de Direitos Autorais de número 9.610/98.
     Embora seja um material GRATUITO, pedimos a gentileza de 
não divulgar indevidamente. Se quiser indicar, indique o vídeo ou 
blog do material.
     

    Use este material SOMENTE EM SALA DE AULA. Como você é da área da educação, certamente 
compreende que este é nosso trabalho e que deve ser respeitado. 

   O que você acharia de dar aulas e não receber por isso?
    Se você dá o material para um colega, está sendo injusto com você, que comprou
honestamente o material e com o autor, que deixa de divulgar o trabalho e receber
por ele.
    Se você divulga o material na internet, além de lesionar o autor pelo mesmo motivo acima, 
ainda comete um CRIME FEDERAL.
    Fazer atividades é trabalho do AUTOR e seu salário depende da venda desse material. Respeite 
o trabalho dos outros, como gosta que seu trabalho seja respeitado.

    CONTAMOS  COM  VOCÊ  PARA  COLABORAR  E  RESPEITAR  NOSSO  TRABALHO!

NÃO  SE  TORNE  UM  CRIMINOSO!

   Para proteger o nosso DIREITO AUTORAL, colocamos identificadores nas 
atividades. PIRATARIA É CRIME, portanto, se o arquivo for repassado e 
aparecer em IPs diferentes, temos uma advogada encarregada de moni-
torar as atividades e ela irá entrar em contato com o infrator/ criminoso 

por causa do repasse ilegal das atividades, tomando providências legais/jurídicas com o caso. 

   TOTAL  E  COMPLETAMENTE  PROIBIDA a veiculação de nosso material no Facebook, Insta-
gram, Pinterest ou quaisquer outras redes sociais. PROIBIDA a troca em grupos de redes sociais 
e de whatsapp. PROIBIDO também em BLOGS.

   Sendo honesto e pagando pelo material que utiliza, nada mais justo do que outras pessoas faze-
rem o mesmo. Em lugar de dar, indique. O preço é acessível e o material é de grande qualidade. 
   Seja um professor que dá exemplo e que educa a população a fazer o correto. Precisamos de 
pessoas assim em nosso país!



Um Autor
Irreverente

     
      ESCOLA: ____________________________________
     ALUNO: _____________PROFESSOR: ____________



 NOME: ________________________________
 DATA: _________PROFESSOR: ____________

www.janainaspolidorio.com.br

                 Encontre no dicionário o significado da palavra AUTOR e anote a seguir. 

O  “SER”  AUTOR

       Objetivos: ampliar repertório cultural, utilizar o dicionário e ler interpretando.

________________________________________________________
________________________________________________________

                 Ser autor não é uma tarefa fácil. Veja alguns requisitos necessários para se tornar 

um autor de livros:

                 Ser criativo

                     Ter imaginação

                     Não ter preguiça de escrever

                     Saber criar histórias com começo, meio e fim

                     Ser persistente e acreditar no próprio potencial

                 Algumas pessoas se tornam autor e outras nascem com um talento natural para 

a tarefa. Ainda bem! Se não fosse assim, não teríamos grandes autores como Dav Pilkey, que 

conheceremos a seguir. 

                      Ele tinha o sonho de escrever histórias, mas não é um autor que “escreve” literal-

mente. Os livros dele são em formato de gibi e famosos mundialmente. Provavelmente, se 

nunca ouviu falar deles, em algum momento você irá se deparar com um deles!

         O sonho de Pilkey era se tornar um autor de gibis divertidos. E você? Qual é seu 

grande sonho? __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



                Leia com atenção o texto a seguir. Complete com as palavras que faltam 
de modo que fique coerente. 

               Quando era criança, Dav Pilkey foi diagnosticado com dislexia e TDAH 
(transtorno do déficit de atenção e hiperatividade). Era muito incompreendido na 
____________ e seus professores não aceitavam seu ________________. Ele não 
conseguia prestar ___________ nas aulas e _______ dificuldades de leitura em 
aula. 

                   Era comum Pilkey ser colocado para fora da classe, em uma sala para 
alunos _____________. Como o menino gostava de ___________ e inventar as 
mais mirabolantes histórias em sua _____________, não se importava de ficar ali, 
criando  seus próprios ___________. 

                   Quando ___________ na segunda série, Dav Pilkey criou um gibi com um 
super herói ___________ Capitão Cueca. O professor ficou furioso! Rasgou o gibi 
em pedacinhos e disse que Pilkey não poderia gastar o __________ da vida fazen-
do livros ____________ como aquele. 

  
                  Felizmente, Pilkey não era bom ouvinte e não ligou para seu profes-
sor. Ele perseguiu seu ___________ e se tornou autor de gibis. Atualmente ele 
______________ histórias que são vendidas ________________. Já foram traduzi-
dos para mais de 28 idiomas. Em 2017, a empresa Dreamworks Animation transfor-
mou seu mais célebre ________________ - Capitão Cueca - em filme. Outras obras 
de Pilkey famosas são o Homem-Cão e o Superbebê Fraldinha.

comportamento - escola - tinha - atenção

desobedientes - desenhar  - cabeça - gibis

bobos - chamado - resto - estava

personagem - sonho - inventa - mundialmente


