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EXERCÍCIO COMPLEMENTAR LÍNGUA PORTUGUESA – 8º ANO A/B 

 
 

➢ Produção de provérbios visuais 
 
O que são provérbios? 
  
No ano passado estudamos o gênero textual “Provérbios”. 
Vimos que provérbios ou ditos populares são “frases curtas, geralmente de 
origem popular, que resumem um conceito ou uma regra social ou moral, isto é, 
uma norma que orienta como as pessoas devem agir em determinadas 
circunstâncias (...) são como conselhos bem resumidos: indicam o que pode 
acontecer se a pessoa agir de determinada maneira ou apresentam um 
julgamento a respeito de atos praticados” (...) revelam “valores de uma 
sociedade ou grupo” ( apostila 7º ano, pág. 3). 
 
Para criação de provérbios visuais siga as seguintes etapas: 
 
1º Passo:  
 
Pesquisar, de preferência, com seus familiares alguns ditos populares. Caso não 
seja possível pesquisar com os familiares, consulte na internet. 
Escolha um deles para sua produção. 
 
2º Passo: 
 
Dobre uma folha sulfite (A4) ao meio, na metade da folha escreva o provérbio, 
(em texto em prosa). Na outra metade da folha, você deverá ilustrar o provérbio, 
de acordo com o que deseja destacar. Pense, por exemplo, em possíveis 
sentidos na seleção e disposição de algumas letras que compõe o provérbio. 
É importante se basear nas características estudadas a respeito de poesia 
concreta para ilustrar o seu provérbio. Portanto, veja os vídeos complementares 
(Sugestão) e/ou consulte sua apostila. 
 
IMPORTANTE: 
 

 A imagem pode ser feita à mão ou por meio de recursos gráficos. 
Lembrando, que no segundo caso, será necessário imprimir a imagem e 
escrever o provérbio (em prosa) no qual a imagem foi baseada.  
 



 Não aceitarei cópias de imagens prontas da internet. A ideia é que o aluno 
crie sua própria imagem a partir do provérbio selecionado. 
 

 “Pode ser que você não saiba, mas copiar algum texto completa ou 
parcialmente, sem dar os devidos créditos, ou sem a autorização do autor 
é crime com pena prevista em lei. O Código Penal tem uma sessão que 
trata especialmente dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual”. 
(https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/o-
crime-de-plagio/50044) 
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