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LÍNGUA PORTUGUESA – AULA 13 
  

Prática de Linguagem: Leitura/escuta (autônoma e compartilhada); análise linguística/semiótica.  

Objetos de Conhecimento: Compreensão em leitura/escuta; sentido figurado.  

  

Certamente você conhece a Turma da Mônica, certo? O criador da Turma é o desenhista Mauricio 

de Sousa. Em uma entrevista que deu no mês de março de 2020 ao programa Bom dia São Paulo, 

da TV Globo, o desenhista disse que colocou o Cascão para lavar as mãos! Confira um trecho da 

entrevista a seguir.  

  

Mauricio de Sousa diz que além de lavar as mãos, Cascão também está tomando banho 
para combater o coronavírus 

 
Cartunista diz que quis passar mensagem positiva com Cascão lavando as mãos e revela que personagem 

encomendou dois sabonetes. Desenho alerta sobre a importância da higiene durante a pandemia. 

  

O desenhista Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, disse que colocou o Cascão 

para lavar as mãos no combate ao coronavírus com o objetivo de passar uma mensagem positiva 

e alertar sobre a importância da higiene pessoal no combate à disseminação do vírus. O 

personagem é conhecido por não gostar de tomar banho e estar sempre "sujinho". Além de lavar 

as mãos, Cascão, que tem medo de água, também está tomando banho e encomendou, até 

mesmo, sabonetes.  

Ele ressaltou que Cascão ouviu as orientações das autoridades 

sanitárias para se prevenir contra a doença. "Não é muito usual, não era 

muito comum, mas depois dessa pandemia ele ouviu bem o que o pessoal 

estava falando, ouviu as autoridades sanitárias e resolveu que vai entrar 

na roda do pessoal que está se cuidando, se preocupando com a 

higienização e está lavando as mãos, mas consta que também está 

tomando banho", disse o cartunista na manhã desta terça-feira (31), em 

entrevista ao Bom Dia São Paulo. 
Para alertar sobre combate ao coronavírus,  

Turma da Mônica coloca Cascão para lavar as mãos  

Foto: Reprodução/Twitter 

Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/31/mauricio-de-sousa-diz-que-alem-de-lavar-as-maos-cascao-

tambem-esta-tomando-banho-para-combater-o-coronavirus.ghtml 
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1- Grife no texto a parte em que diz que o desenhista explica por que colocou Cascão para 

lavar as mãos.   

 

 

2- Qual a importância em mostrar para as crianças esse personagem lavando as mãos?  

  

  

 

 

3- Faça uma ilustração de uma cena que você gostaria de ver um personagem famoso (dos 

gibis ou das telas de TV) fazendo. Escreva uma legenda para o seu desenho. 
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