
TRABALHO PARCIAL - 4o BIMESTRE 
 
 
ROTEIRO NO MUNDO BIZARRO 
 
Data de entrega: 29/11 (1 RTA) e 30/11 (1 RTC) 
 
O trabalho deve ser realizado em grupo de 4 ou 5 pessoas. 
 
O grupo deve criar uma história no Mundo Bizarro, para ser realizada em forma de radio ou fotonovela.  
 
a) se for uma radionovela, o programa final deve ter 3 ou 4 minutos. 
 
b) se for uma fotonovela, a apresentação deve ter 10 a 15 imagens. 
 
 
O trabalho deve ser entregue com o seguinte material: 
 

1) Argumento (20 linhas) 
 
2) Roteiro (2 a 3 páginas) 
 
3) Apresentação final (CD ou YouTube) 

 
 
A avaliação levará em conta (sem ordem de importância):  
 
a) a compreensibilidade (clareza de audio e imagem)  
b) o ritmo 
c) a criatividade 
d) o capricho no texto escrito 
 
- - - 
 
SOBRE O MUNDO BIZARRO: 
 
O Mundo Bizarro é um planeta fictício das histórias em quadrinhos do Super Homem. Trata-se de um 
planeta simetricamente oposto ao planeta Terra, desde seu formato até o comportamento de seus 
habitantes. 
 
O planeta foi colonizado por um casal constituído por um clone defeituoso do Super-Homem, o Super-
Homem Bizarro (ou simplesmente Bizarro), e sua esposa, Lois-Bizarro, que por sua vez era clone de Lois 
Lane. Criados na Terra, o casal saiu do planeta por se sentirem rejeitados. Ao encontrarem o planeta Htrae 
(“earth” ao contrário), fizeram dele sua moradia. Lá, encontram tecnologia suficiente para povoar o planeta 
inteiro com outras duplicatas imperfeitas de Super-Homem e Lois Lane. 
 

A sociedade do Mundo Bizarro segue o Código Bizarro, que afirma ser crime fazer qualquer coisa do jeito 
certo, ou criar qualquer coisa perfeita ou bela. Super-Homem foi preso ao visitar o Mundo Bizarro por ser 
normal. Para conseguir sua liberdade, ele se propôs a deixar o planeta na forma de cubo. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_Bizarro) 

 
OBS: A história deve se passar no Mundo Bizarro, mas não precisa de super-heróis!  


