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O que é um Herói? 

 

     Um homem corajoso? Um campeão na luta? Um sujeito muito inteligente? 

      Ou aquele intrépido que vive salvando mocinhas indefesas de vilões igualmente fortes, corajosos 

e espertos? 

     Na idade média, quando os homens lutavam com arcos e flechas, lanças e espadas, surgiram 

os cavaleiros. 

    E, com eles, um código de honra que se chamava código da cavalaria. Naqueles tempos do 

passado, o herói era o cavaleiro que seguia esse código. E, segundo as leis da cavalaria, ele 

deveria ser justo, leal, obedecer ao rei, defender os injustiçados e… proteger donzelas em perigo. 

    Quando lutava, o cavaleiro não podia atacar o inimigo pelas costas, mas devia enfrentá-lo face 

a face. A vitória a qualquer preço não interessava mais. Era melhor morrer com honra do que vencer 

pela traição e golpes baixos. Aquele que conquistava a vitória por meio da crueldade e deslealdade 

era considerado um vilão, uma pessoa desprezível. 

     Nessa mesma época começaram as justas, que eram os campeonatos de lutas com espadas e 

lanças. A luta passou a ser um esporte com regras, e surgiram os grandes campeões […]. 

 

 

 

 

 

PRIETO, Heloisa. Heróis e guerreiras: quase tudo o que você queria 

saber. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2005. P. 7. 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.  
(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão 
musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos 
de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana.  
(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, 
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e 
africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços 
públicos disponíveis.  
 
 



 

 

2 

Responda em seu caderno 

  
1) Segundo o texto que é um cavaleiro? E um herói? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Quando os cavaleiros surgiram? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Em que consiste o código da cavalaria? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) O que não podia ser feito durante uma luta? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) De acordo com o texto, o que é um vilão? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6) Você sabe o que é um parágrafo? Pesquise a respeito e depois indique quantos parágrafos 

existem no texto. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

  
 
 

DIVIRTA-SE COM O HOMEM ARANHA! 
 

Faça a maior pontuação possível neste jogo! 
 

https://www.jogos360.com.br/lego_spiderman.html 
  

 
 
 
 
 

https://www.jogos360.com.br/lego_spiderman.html
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Atividade de arte   

 

                  Solte sua imaginação!   
 

Falando em heróis... 
 
Quem você consideraria um herói ou heroína de verdade, na vida real ou 

na ficção? 

No caderno, conte uma história falando sobre suas considerações. 

 

 
 

Você também pode recriar a sua história em forma de quadrinhos! 
 

Acesse o link abaixo e confira a sugestão. 
 
 

                                                  https://youtu.be/UY55zuCbLnI 

 

 

 

E como todo herói vive em meio aos desafios... 

 
 
 

O desafio é: 
 
Produza uma paródia com o tema herói, da vida real, ou da ficção. 
 
Grave um vídeo de um minuto cantando sua paródia e siga as instruções abaixo:  
 

 
 

https://youtu.be/UY55zuCbLnI
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ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Jogo Peteleco 

 

Link para atividade 

https://youtu.be/OVlYRbiNP0I 

https://youtu.be/OVlYRbiNP0I

