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Prezado (a) professor (a)

O presente material pedagógico é resultante de uma pesquisa aplicada em Educação vincu-
lada ao Programa de Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do Colégio Pedro II 
(MPPEB-CPII). Trata-se de uma proposta didática destinada ao ensino de Língua Portuguesa na 
modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Sua elaboração e aplicação estão assentadas 
em uma experiência educativa construída no campus Realengo II do CPII, em turmas de 1ª Série 
do Ensino Médio. De uma forma mais ampla, o objetivo que aqui impera é o de contribuir para 
o campo de elaboração de suportes didáticos ao trabalho docente – tão acentuadamente lacunar 
quando se trata da EJA. 

As dez (10) atividades propostas ao longo deste Caderno foram pensadas dentro da metodo-
logia de sequências didáticas (SD), isto é, complementam-se entre si e estão aqui dispostas na 
ordem em que foram aplicadas na referida experiência pedagógica. Quanto à natureza das ati-
vidades, há algumas que não apresentam um material didático, propriamente dito. O que nelas 
compartilhamos são modos como conduzimos o ensino de determinados conteúdos.

Neste suporte, temos por foco o desenvolvimento da competência leitora do estudante con-
jugado ao estímulo a uma leitura mais crítica do texto e da realidade que o cerca. Para além do 
desenvolvimento das habilidades de leitura, importa também que o aluno desenvolva condições 
dignas de participação cidadã em uma sociedade fortemente marcada por práticas sociais de 
leitura e escrita. E a maneira que optamos por fazê-lo foi trazendo para a sala de aula a leitura 
do gênero textual Notícia de Jornal. Dentre as muitas razões, por sua característica de estabelecer 
relação direta com os acontecimentos do cotidiano. 

A seguir, apresentamos a estrutura do presente Caderno de Atividades. 
Cada atividade é antecedida pelo Roteiro Pedagógico, seção que visa organizar e aclarar os ob-

jetivos e etapas de cada SD. Compõem o conteúdo dessa seção as seguintes partes: Plano de aula e 
Diálogo com o professor.

O já conhecido plano de aula é um documento muito familiar na profissão do magistério. 
Importante para a prática docente, sua eficácia está centrada principalmente na propriedade de 
organização do processo de ensino-aprendizagem. Compartilhamos da vivência de que, no dia 
a dia da profissão, muitas ações didáticas em sala de aula originam-se quando o processo edu-
cativo já se encontra em andamento. Planejar previamente uma prática educativa, no entanto, 
pensar sobre os passos a serem seguidos nesse processo, aventar possíveis desempenhos etc. 
pode proporcionar ao docente maior clareza a respeito dos objetivos a serem alcançados, pode 
proporcionar uma melhor visão de todas as etapas do processo. Aqui especificamente, pensando 
no compartilhamento de experiências pedagógicas, apresentar previamente um plano de aula 
tem também o intuito de promover melhor entendimento acerca dos propósitos das SD.

Dando seguimento, na seção Diálogo com o professor, conforme o próprio título sugere, inten-
cionamos estabelecer um contato mais direto com os docentes. O que nela estão propostas são 
algumas sugestões embasadas na experiência de aplicação das SD. É importante frisar que, em 
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nenhuma circunstância, há a intenção de se estabelecerem regras para o uso desse material, à 
moda de um manual, ou de determinar as ações do professor em sala de aula. 

Ao contrário. Justamente por considerarmos a multiplicidade existente no trabalho em sala de 
aula, sendo por isso essencial a interferência do olhar docente, compartilhamos a nossa vivência e 
colocamos este material à disposição para possíveis e necessárias adaptações em outros contextos 
escolares. 

No mais, há o desejo de que o Caderno de Atividades possa contribuir para o ensino de Língua 
Portuguesa na modalidade da EJA, servindo de inspiração para a elaboração de outros suportes 
pedagógicos, assim como para a construção de outras mais experiências educativas.

A autora
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Conhecendo os Hábitos de Leitura

Plano de Aula

Público discente
Alunos da EJA -  1ª Série do Ensino Médio.

Objetivos
•	 Conhecer os hábitos de leitura do grupo de alunos em questão. 
•	 Identificar a relação de familiaridade dos estudantes com a leitura de textos jornalísticos.
•	 Observar o grau de criticidade dos alunos quando leitores de Notícias.

Material
Questionário elaborado para diagnose.

Duração estimada
Até 1 tempo de aula.

Desenvolvimento
1. Exposição (ainda que oralmente) da principal finalidade do questionário proposto: conhe-

cer os hábitos de leitura da turma a fim de otimizar o processo de ensino-aprendizagem com o 
texto noticioso.

2. Apresentação do questionário de diagnose.

3. Esclarecimento quanto aos compromissos éticos do professor-pesquisador com a manipu-
lação e uso das informações cedidas pelos alunos.

4. Solicitação aos discentes pesquisados de autorização para aplicação do questionário (assi-
natura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE).

5. Aplicação do questionário.

Diálogo com o professor

Sobre o passo1: De uma forma geral, sem a necessidade de grandes pormenores, conversar 
previamente com os alunos sobre um conteúdo a ser estudado pode ser um estímulo para eles 
começarem a pensar nesse assunto. Em relação ao trabalho com a notícia de jornal, nesse diálogo, 
como se trata de um gênero comum no dia a dia, há a possibilidade de que os estudantes sugi-
ram alguma atividade ao planejamento ou que sinalizem ao professor algum interesse especial 
sobre esse conteúdo. Nesse sentido, o questionário de diagnose é uma ferramenta utilizada para 

Roteiro Pedagógico 1

Atividade 1
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captar as necessidades e anseios da turma. Deixar claro o objetivo de sua aplicação, entre outros 
proveitos, pode fazer com que o aluno tenha consciência da importância de sua participação na 
construção do processo de ensino-aprendizagem; é, de certa forma, partilhar da responsabilidade 
do processo. 

Sobre o passo 2: Na apresentação do questionário, caso o professor julgue necessário, cabe 
a leitura das questões com a turma. No entanto, dado o objetivo de pesquisa – de conhecer os 
hábitos de leitura da turma – a maneira como os estudantes irão interpretar as questões também 
pode se revelar um dado importante. Daí a importância da apresentação do questionário ater-se 
somente à leitura das questões, sem que haja esclarecimentos ou alguma intervenção do docente 
na compreensão e resposta do aluno.

Sobre os passos 3 e 4: Ainda sobre o questionário, é importante ressaltar o comprometimento 
ético do professor, que está também na condição de pesquisador, com a manipulação e o uso 
dos dados cedidos pelos estudantes. Caso o docente tenha o objetivo de fazer posterior uso dos 
resultados do questionário para uma reflexão acadêmica, por exemplo, como é o caso deste tra-
balho, faz-se necessário que os sujeitos pesquisados consintam esse uso por meio de um termo de 
autorização. Neste documento, devem ficar claros os objetivos da pesquisa, os riscos previstos, 
os benefícios esperados, o fim de publicização dos resultados, a garantia do anonimato dos sujei-
tos pesquisados, entre outras informações relevantes sobre a pesquisa. Nesse caso, vale ressaltar 
também que é facultativa a participação do aluno, não estando, com isso, sujeito a nenhum ônus. 

Sobre o passo 5: No momento de preenchimento do questionário, é natural que alguns alu-
nos queiram “explicação” sobre as questões, ou mesmo se certificarem de que as entenderam 
corretamente. Como já dito, nessa etapa, a interferência do professor-pesquisador deve ser a me-
nor possível. Faz parte da pesquisa também verificar o nível de compreensão dos enunciados 
apresentados. É importante deixar que os alunos apresentem como resultado o máximo de seus 
genuínos hábitos e concepções acerca da leitura de jornal. Lembre à turma que não há respostas 
certas e erradas, que não se trata de uma avaliação escolar; esses esclarecimentos fazem com que 
os pesquisados se sintam mais à vontade ao responder o questionário. 

Observação Geral: É de suma importância salientar que o modelo de questionário sugerido 
pode (e deve) ser adaptado de acordo com a realidade dos sujeitos pesquisados e com as interes-
ses de investigação do professor-pesquisador. Assim, cabe reelaborar as questões e também criar 
outras mais que atendam às necessidades de pesquisa do professor e que se afinem às demandas 
do grupo em questão. 
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ATIVIDADE 1

Conhecendo os Hábitos de Leitura 
– Questionário Discente

1)  Idade: ___________

2)  Sexo: (    ) Feminino      (    ) Masculino

3)  Atividade profi ssional:_______________________

4)  Qual meio de comunicação você mais utiliza para obter informações? (Marque apenas uma 
opção)

(     ) Jornais impressos
(     ) Telejornais
(     ) Jornais online
(     ) Outros    Quais?___________________________________
(     ) Não me mantenho informado

5)  No jornal, qual seção você costuma ler?    (Pode marcar mais de uma opção).

  
(    )Notícias em geral             (    ) Carta do leitor
(    )Horóscopo                        (    ) Editorial
(    )Classifi cados                    (    ) Coluna social  
(    )Passatempo                      (    ) Nenhuma  
(    )Culinária
(    )Outros      Quais?__________________________________

6)  Qual sessão você gostaria que existisse em um jornal? ________________________________

7)  Com que frequência você usa a internet?

(5) Sempre   (4) Quase sempre  (3) Algumas vezes  (2) Quase nunca   (1) Nunca

8)  Você usa a internet para se informar sobre as notícias do cotidiano?

(5) Sempre    (4) Quase sempre  (3) Algumas vezes  (2) Quase nunca   (1) Nunca
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9)  Dentre os jornais impressos de grande circulação no RJ, qual (is) você costuma ler? 

  (   ) O Globo          (   ) O DIA            (   ) Meia Hora         (   ) Extra          (   )Expresso         (   ) Outros    

                                  

Extra          (   )Expresso         

     

10) Avalie as afi rmativas abaixo considerando os critérios de 1 a 5. Lembre-se de que não há respostas 
certas ou erradas. Sinta-se muito à vontade para ser sincero (a). 

(5) Sempre
(4) Quase sempre
(3) Algumas vezes
(2) Quase nunca
(1) Nunca

A) Eu procuro me manter informado (a) sobre as notícias do cotidiano.   

B) Eu leio jornais impressos.

C) Eu leio jornais na internet.     

D) Eu entendo as notícias que leio.

E) Nos jornais, seleciono as notícias pelas fi guras/imagens.

F) Nos jornais, seleciono as notícias pelas manchetes.

G) Escolho o jornal para ler por afi nidade com os assuntos.

H) Escolho o jornal para ler por proximidade com o tipo de linguagem utilizada.

I) Concordo com o ponto de vista do jornal sobre a notícia.

J) Tenho o costume de comentar com outras pessoas as notícias que leio nos jornais.

K) Eu me considero uma pessoa crítica em relação às notícias que leio.

L) Eu me considero uma pessoa politizada.

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)
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11) Avalie as afirmativas abaixo considerando os critérios de 1 a 5. Lembre-se de que não há respos-
tas certas ou erradas. Sinta-se muito à vontade para ser sincero (a). 

(5) Extremamente importante
(4) Muito importante
(3) Importante
(2) Pouco importante
(1) Sem importância

Eu considero:
A) Manter-me informado (a) sobre as notícias do dia a dia.

B) Ler jornais.

C) Entender as notícias que leio nos jornais. 

D) Concordar com o ponto de vista do jornal sobre a notícia.

E) Discutir/comentar com outras pessoas sobre a notícias do dia a dia.

F) Emitir opinião própria sobre as notícias do cotidiano.

G) Ser uma pessoa crítica.

H) Ser uma pessoa politizada.

Agradecemos a sua participação nesta pesquisa.

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)
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Leitura de Jornal na Sala de Aula

Plano de Aula

Público discente
Alunos da EJA -  1ª Série do Ensino Médio.

Objetivos
•	 Promover um momento em sala de aula destinado à leitura de jornais.
•	 Despertar o interesse dos alunos pelo suporte textual jornal.

Material
Diferentes jornais do dia.

Duração estimada
Até 1 tempo de aula.

Desenvolvimento
1. Organização do ambiente da sala de aula de modo que os jornais fiquem ofertados à dispo-

sição dos alunos.

2. Momento de leitura dos jornais – em grupo ou de forma individual.

3. Mediação da atividade de leitura pelo professor. Diálogo com os alunos sobre que sessão do 
jornal escolheram para ler, a compreensão dos enunciados lidos, suas preferências de leitura nos 
jornais etc.

Diálogo com o professor

Sobre os passos 1 e 2: É desejável que esse momento seja guiado pelo interesse de leitura dos 
sujeitos. Assim, recomenda-se dispor os jornais no espaço da sala de aula de modo que fiquem 
acessíveis para os estudantes escolher o que desejam ler. Também é importante que o educador 
transmita o máximo de naturalidade na ação de convidar a turma à leitura dos jornais, a fim de 
que não se tenha aí o perfil de “tarefa escolar”. Estimular os estudantes a folhearem o jornal, a 
manuseá-lo e a fixarem leitura de acordo com seus gostos pessoais (por assunto, por seção etc.) 
são caminhos possíveis para um momento de leitura aprazível. 

Sobre o passo 3: Nessa etapa da atividade, é importante que o professor também seja um leitor. 
Dessa forma, compartilhar sua leitura com os alunos, expor o seu gosto pessoal, as sua preferên-
cias de seção, de assunto etc., assim como ouvir os estudantes, constituem-se trocas construtivas. 
Do ponto de vista pedagógico, nesses diálogos, há uma oportunidade de observar o grau de fami-
liaridade que os alunos demonstram ter com o suporte jornal, o nível de compreensão dos fatos, 
o posicionamento crítico frente ao noticiado etc. Ainda que de modo menos sistematizado e mais 
intuitivo, é uma forma de triangular algumas respostas concedidas pelo grupo ao questionário.

Atividade 2

Roteiro Pedagógico 2
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Os Elementos da Narrativa e o Gênero Notícia de Jornal

Plano de Aula

Público discente
Alunos da EJA - 1ª Série do Ensino Médio.

Objetivos
•	 Incentivar a prática de leitura de jornal.
•	 Solidificar o aprendizado acerca dos elementos básicos da narrativa: Enredo, personagens, 

tempo e lugar.
•	 Levar os alunos a reconhecer os elementos da narrativa no corpo do texto noticioso.
•	 Estimular o desenvolvimento da capacidade expressiva oral.
•	 Promover reflexão sobre a importância de identificar os elementos da narrativa para a 

compreensão do conteúdo noticiado.

Material
Jornais (diversos); lousa e caneta para quadro branco.

Duração estimada

1ª Fase: 2 tempos de aula.
2ª Fase: 1 tempo de aula.

Desenvolvimento
1ª Fase – Em sala de aula:

1. Revisão dos elementos da narrativa. Considerando o planejamento programático para 
essa série de ensino (1ª Série do Ensino Médio), o estudo dos elementos da narrativa não é um 
conteúdo novo. No entanto, cabe nessa etapa revisão sistematizada desses conceitos.

2.  Seleção de notícias nos jornais pelos alunos a fim de identificarem nelas os elementos da 
narrativa presentes. Atividade em grupo.

3. Apresentação oral dos grupos ressaltando o conteúdo da notícia e os elementos da narra-
tiva para a turma.

4. Orientação para a pesquisa individual. Cada aluno deverá selecionar uma notícia e reco-
nhecer nesse texto os elementos da narrativa. Também deverá elaborar um pequeno parágrafo 
justificando a escolha de tal notícia. Atividade individual.

2ª Fase – Sobre a pesquisa realizada

5.  Breve apresentação oral dos alunos sobre as principais informações acerca da notícia esco-
lhida e do o motivo pessoal que justifica a escolha. 

Atividade 3
Roteiro Pedagógico 3
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Diálogo com o professor

Sobre o passo 1: Uma sugestão para essa revisão é fazer uso de textos literários para demons-
trar como tais elementos se apresentam na narrativa. Aproveitando a abordagem de textos jorna-
lísticos, a leitura de crônicas pode ser funcional, uma vez que é um gênero cuja origem remonta 
ao suporte jornal.

Sobre o passo 2: Em contato com os jornais, cada grupo deverá selecionar uma notícia para 
identificar nela o funcionamento dos elementos da narrativa. Nessa “simples” tomada de deci-
são, como se trata de uma atividade coletiva, os estudantes estarão exercitando as competências 
de negociação, que incluem expor opiniões, ouvir as das demais pessoas e, enquanto grupo, che-
garem a uma escolha consensual da notícia. 

Sobre o passo 3: Ao término da atividade, cada grupo deverá organizar uma breve apresenta-
ção para a turma que contemple: uma síntese do fato narrado e a identificação dos elementos da 
narrativa. Através dessa exposição, além do entendimento  quanto ao conteúdo estudado, será 
possível verificar o nível de compreensão da turma acerca dos acontecimentos noticiados. Tam-
bém é um exercício que visa contribuir para o desenvolvimento da expressão comunicativa oral 
dos alunos.

Sobre o passo 4: Orientação para cada aluno realizar em casa esse mesmo exercício de sala: 
selecionar uma notícia de jornal de seu interesse, identificar no texto os elementos da narrativa e 
justificar por escrito essa escolha na extensão de aproximadamente um parágrafo. Quanto a esse 
último passo, uma oportunidade do professor conhecer melhor seus alunos é incentivando-os a 
selecionarem notícias que, de algum modo, se relacionem com a sua história de vida, com seus 
gostos, entre outros motivos pessoais.

Sobre o passo 5:  Além de ser uma oportunidade de os alunos se conhecerem melhor, ouvindo 
os motivos  pessoais que levaram à escolha das notícias, por exemplo, essa etapa da atividade tem 
o  objetivo maior de treinar a capacidade expressiva oral dos  estudantes. Habilitá-los a se expres-
sar de forma clara e coesa em situações de interlocução  pública é uma das competências a ser 
desenvolvida no ensino de língua portuguesa. Consequentemente, nessa  exposição será também 
observado o rendimento do aprendizado do conteúdo estudado. 

Produção discente
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A Estrutura da Capa de Jornal – Reconhecendo os Elementos da Primeira Página

Plano de Aula

Público discente
Alunos da EJA -  1ª Série do Ensino Médio.

Objetivos
•	 Despertar nos alunos um olhar mais atento e criterioso sobre a leitura da primeira página 

de um jornal.

•	  Apresentar a estrutura geral da capa de jornal – elementos básicos e diagramação da pri-
meira página.

•	 Conceituar os elementos textuais constituintes da capa, ressaltando suas características.

•	 Iniciar os alunos na identificação precisa de tais elementos textuais e na compreensão de 
suas respectivas funções no suporte jornal.

•	 Estimular a consciência crítica leitora dos estudantes a respeito das escolhas (de conteúdo, 
de diagramação etc.) e intencionalidades atuantes na elaboração de uma capa de jornal.

•	 Exercitar o desenvolvimento da competência expressiva escrita.

Material
Sequência didática elaborada para essa atividade e capas de jornais, preferencialmente  

jornais do dia.

Duração estimada
2 a 4 tempos de aula. 

Desenvolvimento
1. Organização do ambiente da sala de aula para um momento de leitura das capas de alguns 

jornais do dia.

2. Relato oral dos alunos sobre suas principais impressões/opiniões a respeito dos assuntos 
lidos.

3. Observação do formato das capas de jornais expostas: disposição dos elementos, ausência/
presença de imagens, tamanho das fontes, emprego de cores ou não etc. 

4. Distribuição e leitura compartilhada do material didático elaborado para essa atividade.

Atividade 4
Roteiro Pedagógico 4
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5. Apresentação da estrutura geral da capa de jornal e dos elementos que a constituem, ressal-
tando suas respectivas funções textuais: cabeçalho, manchete, lide, chamada, fotografia etc.

6. Orientação para a feitura do exercício contido no material didático. Atividade individual. 

7. Correção dos exercícios com a turma.

8.  Exercício de identificação dos elementos textuais da estrutura das capas. Atividade coletiva.

9. Análise comparativa das informações priorizadas e escolhidas para compor a capa de cada 
jornal do mesmo dia. Atividade coletiva.

Diálogo com o professor

Sobre o passo 1: Uma sugestão para a abertura do encontro é, nesse primeiro momento da 
aula, afixar capas de diferentes jornais (nas paredes ou então na própria lousa) e convidar os alu-
nos a saírem de seus lugares para ler o que foi destaque na primeira página de alguns jornais do 
dia. Em uma ambiência menos formal de comportamento, de modo que todos se sintam à vonta-
de, a ideia é tentar reproduzir ao máximo a prática social de leitura de capas de jornal como ocor-
re no cotidiano, nas bancas de jornal – uma leitura espontânea, seletiva e de interesse do leitor. É 
importante também que o docente participe dessa atividade, lendo, conversando com os alunos 
sobre as manchetes, as fotos, as principais notícias. Assim, a atividade será de fato integrada e 
muito próxima às práticas cotidianas de leitura de capa de jornal. 

Sobre o passo 2: Nessa etapa, os estudantes são convidados a dizerem o que mais chamou 
sua atenção em cada capa, o porquê, o que pensam sobre determinado assunto etc. Ações como 
essas – de exposição e defesa de pontos de vista – contribuem para o desenvolvimento de uma 
reflexão crítica.

Sobre o passo 3: Quanto à formatação das capas expostas, é interessante chamar a atenção da 
turma para as seguintes características: disposição dos elementos, ausência/presença de imagens, 
tamanho das fontes, emprego de cores ou não etc. O objetivo principal nessa etapa é estimular a 
reflexão crítica convidando os alunos a refletirem sobre a existência de planejamento ou ocasio-
nalidade na elaboração de uma capa de jornal. 

Sobre o passo 8: Nesse exercício, ao voltarem a atenção para as capas expostas, a sugestão é 
que, sendo um exercício coletivo, à medida que os alunos forem identificando os elementos, o 
professor registre-os na lousa.

Sobre o passo 9: Ao final dessa última atividade, na lousa, estarão registrados os elementos 
presentes em cada capa de jornal. Sendo periódicos do mesmo dia, ao analisarem, de forma com-
parativa, o que foi priorizado e escolhido para compor a capa de cada jornal, o objetivo é que os 
alunos percebam a ação de escolha de cada agência de jornal.  É um momento oportuno para o 
professor incitar a reflexão crítica acerca das intencionalidades e objetivos dessa ação editorial 
planejada. Atividade coletiva.
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Produção discente

ATIVIDADE 4
  

A Estrutura da Capa de Jornal 
Reconhecendo os Elementos da Primeira Página

A principal função de um jornal  é estabelecer comunicação. É um dos meios mais rápidos de fi carmos 
informados a respeito do que acontece no mundo. Como sabemos, um jornal é composto por várias ses-
sões que, por sua vez, abrigam vários tipos de textos. Nesse sentido, ele é um suporte que veicula diferentes 
textos: notícias, classifi cados, editorial, horóscopo, carta do leitor etc.

Além dessa divisão em sessões, esse veículo de comunicação segue a um determinado padrão de orga-
nização. Há uma estrutura geral do jornal (a divisão das sessões, por exemplo) e há também uma estrutura 
a ser seguida em cada sessão, isto é, existe um determinado modelo, razoavelmente estável, que abarca as 
características para cada gênero textual do jornal. 

 Folheando o jornal...
 A seguir, um olhar mais atento sobre a estrutura básica da capa do jornal:

Disponível em: htt p://blogs.odiario.com/odiarionaescola/2013/04/23/uma-viagem-pela-capa-do-jornal/

Folheando o jornal...
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Conceituando alguns elementos da capa

Cabeçalho: Localiza-se no topo da capa e se repete em todas as edições. É constituído pelas informa-
ções gerais sobre a publicação ou marcas de referência do jornal: o nome do jornal, a data, o número da 
edição, o preço, horário de fechamento da edição e o logotipo.

Manchete: É o título principal, que indica a notícia mais importante do jornal. Visualmente, ela contribui 
na estruturação das capas do jornal, tornando-as mais atraentes. A manchete é estampada, geralmente, na 
parte de cima ou no centro da capa e destacada por letras grandes. Há a manchete principal do jornal (na 
primeira página) assim como a manchete de cada caderno ou seção. 

Título: Cada notícia apresenta um título. Geralmente é destacado com uma fonte maior.

Subtítulo: Não é obrigatório. Abaixo do título de uma notícia pode constar um subtítulo.

Chamada: O texto chamada é o elemento que traz a indicação do caderno e o número da página interna 
onde está impressa a matéria completa. As chamadas de capa têm sua localização na primeira página dos 
jornais, pois remetem o leitor a páginas internas que trazem a notícia ou reportagem completa. O conjunto 
de chamadas na capa de jornal é a “vitrine da edição”, funcionando para seduzir o leitor à compra e à 
leitura dos textos internos do jornal.

Fotonotícia: A fotografia é outro elemento imprescindível na capa de jornal atualmente, pois quebra a 
monotonia dos textos e serve como documento dos fatos. Entre as várias funções da fotografia jornalística 
destacam-se as seguintes: comunica o leitor ao simples olhar de uma parte importante da notícia, desperta 
a atenção para o assunto, às vezes transmite mais impressões do que as palavras e proporciona variedade 
às capas, tornando-as atraentes. As fotos criam um ponto visual, imediatamente percebido pelo leitor, e é 
nele, muitas vezes, que concentra inicialmente a sua atenção.

Legenda: Informação localizada abaixo da foto do jornal para identificação de pessoas e fatos.

Lead ou lide (“cabeça da notícia”): O lide (abertura da notícia) concentra o maior número de infor-
mações para facilitar uma leitura rápida. Procura-se responder às perguntas básicas: O quê? Quem? Quan-
do? Onde? Após o lide, surgem outras informações, em ordem de importância, complementares. O lide se 
concentra no primeiro parágrafo ou nas primeiras linhas do corpo da notícia.

Publicidade/Propaganda: Todo jornal sobrevive graças à propaganda. Ela pode estar em diferentes 
cadernos dos jornais e até na capa. A estrutura da propaganda pode suportar textos com linguagens verbal 
e não verbal. Há também as propagandas internas, aquelas que o próprio jornal elabora, e publica, para 
divulgar alguma informação referente ao jornal. Um exemplo comum desse tipo de propaganda tem sido 
a divulgação das promoções de um jornal.

Índice: Como um livro, o jornal também tem um referencial de número de páginas para melhor loca-
lização do leitor. Normalmente, ocupa um espaço na primeira página do jornal.
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O elemento Criatividade...

Apesar da usual e rotineira estrutura básica da capa de um jornal, as agências de comunicação têm total 
liberdade para inovar na primeira página, sempre que houver um motivo maior para isso. A criatividade 
é um elemento que tem feito a diferença no mercado da ampla concorrência do jornalismo. Assim, geral-
mente diante de acontecimentos de grande repercussão, abre-se mão da estrutura básica da capa do jornal 
em algumas edições. Observe abaixo algumas capas memoráveis que fugiram ao padrão apresentado:

    
            Extra – 26/06/09                    Meia Hora – 07/07/2011                      O Dia – 24/03/12                                

Exercício:

I - Identifique nas capas de jornal abaixo os elementos que compõem sua estrutura: manchete, cabeça-
lho, chamadas, fotonotícia, legenda, título etc. Aponte tais elementos nas próprias capas.

O Globo – 08/05/14 O Dia – 09/05/14 Meia Hora – 05/05/14
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A Estrutura da Notícia de Jornal – Um Texto Narrativo

Plano de Aula

Público discente
Alunos da EJA -  1ª Série do Ensino Médio.

Objetivos
•	 Levar os alunos a refletirem sobre a função social do gênero Notícia de jornal, em compa-

ração com a função de outros gêneros do jornal.

•	 Tornar clara a presença dos elementos da narrativa no texto informativo jornalístico.

•	 Iniciar os alunos na localização precisa dos elementos da narrativa numa notícia de 
jornal.

•	 Estimular o desenvolvimento da competência leitora.

•	  Levar os estudantes à compreensão dos enunciados dos fatos noticiados, estabelecendo 
intertextualidade com outros acontecimentos sociais.

•	 Exercitar o desenvolvimento da competência expressiva escrita.
Material
Sequência didática elaborada para essa atividade.

Duração estimada
2 tempos de aula.

Desenvolvimento
1. Sensibilização com a turma a respeito do noticiário dos últimos dias. Atividade coletiva.

2. Distribuição e leitura compartilhada do material didático elaborado.

3. Breve revisão dos elementos da narrativa: Enredo, personagens, tempo e lugar.

4. Apresentação da estrutura básica da Notícia e das características dos elementos constituin-
tes: título, subtítulo, lide, corpo da notícia e foto.

5. Reconhecimento dos elementos da narrativa na notícia de jornal. 

6. Diálogo com a turma sobre o conteúdo da notícia analisada na sequência didática, sua rele-
vância social e suas implicações na sociedade. 

7. Feitura do exercício do material didático. Atividade individual.

Atividade 5
Roteiro Pedagógico 5
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8. Correção do exercício com a turma.

9. Autoavaliação dos alunos quanto à compreensão do conteúdo do texto noticioso a partir 
do reconhecimento dos elementos da narrativa. 

Diálogo com o professor

Sobre o passo 1: Nessa atividade de pré-leitura, a sugestão é que a primeira parte da aula os 
alunos sejam convidados a falarem espontaneamente sobre o que têm lido ou assistido nos noti-
ciários. A partir dos relatos dos acontecimentos, cabe aqui a mediação do professor para propor 
uma reflexão sobre a função do gênero notícia em nosso cotidiano, em comparação com outros 
gêneros do jornal. 

Sobre o passo 6: Para a turma, essa etapa da atividade pode soar como uma “simples con-
versa”, entretanto, ao ouvir a opinião dos estudantes sobre o noticiado, é também um momento 
estratégico para que o professor avalie o grau de compreensão do conteúdo lido. Assim, de-
pendendo do grau alcançado, é possível estabelecer intertextos com outros assuntos/notícias ou 
insistir no texto trabalhado buscando sanar as lacunas do entendimento textual. Aqui o objetivo 
principal é incitar os alunos a formularem análises e opiniões próprias acerca do conteúdo noti-
ciado, ainda que pouco aprofundadas nesse momento.

Sobre o passo 7: Exercício de identificação dos elementos da narrativa na notícia de jornal. 

Sobre o passo 9: Ao final do encontro, a proposta é que a turma reflita a respeito da apren-
dizagem, principalmente em relação ao ponto-chave da aula: se a delimitação dos elementos da 
narrativa no texto noticioso contribuiu ou não para o melhor entendimento do conteúdo. 

Produção discente
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ATIVIDADE 5

A Estrutura da Notícia de Jornal – Um Texto Narrativo

Considere a notícia abaixo:

Blitz  educativa

Uma aula diferente fora da sala de aula, mas com um grau signifi cativo por aprimorar a conscientização 
de jovens e adultos em relação à mistura perigosa entre álcool e direção. Foi assim que alunos e professores 
da Escola Municipal Gilberto Rezende Rocha Filho, de Gurupi (Tocantins), realizaram na tarde da última 
sexta-feira, 09, uma Blitz  educativa com o tema: “Balada consciente”. Aproximadamente 80 crianças par-
ticiparam do momento de conscientização e os trabalhos foram acompanhados por professores e servidores 
da escola. Na oportunidade os futuros motoristas falaram aos condutores de veículos sobre a combinação 
perigosa entre álcool e direção. Panfl etos e cartazes confeccionados pelos próprios alunos foram entregues a 
cada motorista parado durante a blitz .

12/08/2013- htt p://www.g1noticias.com.br

Como já vimos, a notícia de jornal tem o objetivo maior de narrar um fato, de informar. Assim, podemos 
reconhecer em sua estrutura os básicos elementos da narrativa:

O quê? (Enredo) – A ocorrência de uma “blitz  educativa”;

Quem? (Personagens) – alunos e funcionários da Escola Municipal Gilberto Rezende Rocha Filho;

Quando? (Tempo) – tarde da última sexta-feira, dia 09;

Onde? (Lugar) – Gurupi (Tocantis).

Sobre a notícia, podemos ainda identifi car outros elementos acessórios:

Como? – por meio de campanhas educativas e trabalhos de divulgação sobre o tema (panfl etos e car-
tazes);

Para quê? – para conscientizar os jovens sobre a importância de dirigir com consciência.
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A Estrutura da Notícia
 Quanto ao gênero Notícia de jornal, observe os elementos constituintes de sua estrutura: 

Exemplo 1

Fonte: http://pt.slideshare.net/sextoD/estrutura-da-noticia

Exemplo 2

         Fonte: http://profpaulo.weebly.com/notiacutecia.html
Assim, esquematicamente temos:

Título - Obrigatório
Subtítulo – Opcional (Se sim, nessa ordem)
Lide – Obrigatório (Primeiro parágrafo da notícia)
Corpo da notícia – Obrigatório
Foto – Opcional (Se sim, não há uma ordem determinada)
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Exercícios:
1 – Identifique no texto abaixo os elementos da narrativa:

Procon autua restaurantes por não oferecer água filtrada aos consumidores
Fiscais também descartaram alimentos impróprios
O DIA – 06/05/2014

Rio - A Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor (Seprocon), por meio 
do Procon Estadual, realizou nesta terça-feira nova etapa da Operação Jarra D’Água, no Rio 
e em Niterói, para verificar denúncias de consumidores sobre o não cumprimento da Lei 
Estadual 2424/95, que determina o fornecimento gratuito de água filtrada. Dos 24 estabele-
cimentos vistoriados, 10 foram autuados por diferentes irregularidades.

                                                                                      Fonte: Adaptado de: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-05-06/

O quê?____________________________________________________________________________
Quem? ___________________________________________________________________________
Quando? __________________________________________________________________________
Onde? ____________________________________________________________________________
Para quê? _________________________________________________________________________

2 – Sobre o texto da questão 1:

a) A que gênero do jornal pertence esse texto? Cite uma característica desse gênero textual.

b) Identifique no texto acima as seguintes partes:  a manchete, o subtítulo, o lide e o corpo da notícia. Faça 
as marcações no próprio texto.
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A Ordem dos Elementos Textuais na Notícia de Jornal – Um Estudo do Lide 

Plano de Aula

Público discente
Alunos da EJA -  1ª Série do Ensino Médio.

Objetivos
•	 Introduzir a reflexão sobre as interferências subjetivas existentes na elaboração do texto 

jornalístico noticioso. 

•	 Apresentar a estrutura do lide como exemplo de elemento textual a serviço de uma inten-
cionalidade discursiva.

•	 Evidenciar o processo de escolha linguística na narração de um fato.

•	 Estimular o desenvolvimento da consciência crítica leitora frente ao fato noticiado. 

•	 Iniciar a reflexão acerca das etapas existentes na ação jornalística até a elaboração do texto 
noticioso.

•	 Exercitar o desenvolvimento da competência expressiva escrita.

Material
Sequência didática elaborada para essa atividade.

Duração estimada
2 tempos de aula.

Desenvolvimento

1. Sensibilização quanto à percepção de que diferentes jornais podem veicular notícias sobre 
um mesmo fato de modos diferentes. Atividade oral de pré-leitura com a turma. 

2. Distribuição do material didático elaborado.

3. Breve revisão da estrutura do lide, relembrando aos alunos a sua importância no texto noti-
cioso.

4.  Identificação dos elementos da estrutura do lide da notícia contida no material didático, 
estabelecendo relação com os já estudados Elementos da narrativa.

5. Reflexão crítica sobre os processos de escolha e as interferências subjetivas no momento de 

Atividade 6
Roteiro Pedagógico 6
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elaboração do texto da notícia. Mostrar que a narrativa de um mesmo fato, narrado por diferentes 
fontes, pode privilegiar diferentes informações: lugar do acontecido, a data do acontecimento, as 
pessoas envolvidas etc. 

6. Feitura dos exercícios do material didático elaborado. Atividade individual.

7. Comentários gerais sobre a atividade. Recolhimento do exercício para avaliação das produ-
ções textuais individuais. 

8. Reflexão acerca dos processos pelos quais um texto noticioso passa até chegar ao seu leitor 
final. 

Diálogo com o professor

Sobre o passo 1: Conversa inicial com os alunos com o objetivo principal de observar se eles, 
na leitura de jornal do dia a dia, já se atentaram para o fato de que um mesmo acontecimento 
pode ser noticiado de maneiras diferentes dependendo do jornal. Perguntar aos estudantes se 
alguém se lembra de um exemplo concreto é um meio de validar a eficácia dessa etapa inicial do 
planejamento. 

Sobre o passo 4: O conteúdo programático Elementos da narrativa será constantemente resgata-
do no trabalho com o gênero Notícia de jornal. Espera-se que quanto mais clareza os alunos tive-
rem acerca da identificação e da função desses elementos na narrativa, maior também será a sua 
capacidade de refletir criticamente sobre o processo de construção do texto noticioso e sobre sua 
interferência no contexto social. Quanto à notícia utilizada como exemplo no material didático, 
ela serve como texto norteador para análise com a turma. Todavia é plenamente possível resgatar 
outras notícias que reforcem essa prática nos textos jornalísticos, tamanha a recorrência desse 
evento. 

Sobre o passo 5:  Nesse processo de estimular o pensamento crítico discente, propor algumas 
questões para os alunos refletirem constitui ação didática simples e muito eficiente. Perguntas do 
tipo: “Quem escreve o texto noticioso?”; “Se os jornais se referem a um mesmo fato, por que os textos não 
são escritos de uma mesma maneira?”; “Qual parte da informação foi priorizada em determinada notícia?”, 
entre outras, ajudam o aluno a construir uma linha de reflexão que tende a tornar o ato de ler 
menos “ingênuo” e mais criterioso. É essa consciência leitora que se pretende despertar. Nesse 
passo, merece destaque também a multiplicidade discursiva do texto noticioso. Mostrar à turma 
que um mesmo enunciado informativo pode ser construído de inúmeras maneiras, sem, necessa-
riamente, ter o enredo da narrativa alterado.

Sobre o passo 6: Trata-se de um exercício que estimula o desenvolvimento da competência 
expressiva escrita. Os alunos têm de reescrever lides de acordo com diferentes intencionalidades 
discursivas. Atividade individual. 

Sobre o passo 7: Devido à natureza do exercício – atividade de produção textual individual – 
recomenda-se o recolhimento da mesma para avaliação da escrita dos alunos.
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Sobre o passo 8: Nessa parte final da aula, o objetivo maior é fazer com que os alunos se aten-
tem para as etapas que existem entre o acontecimento de um fato e a leitura da notícia, já pronta 
em um jornal. Fazê-los conscientes desses processos contribuirá para um maior potencial crítico 
quando no papel de leitores. De forma dialogada, saber se os estudantes têm conhecimento de 
como se dá essa “transformação” do fato em notícia é um caminho possível para validar a ocor-
rência dessa percepção. Uma proposta de encaminhamento reflexivo é incitá-los a pensar nos 
bastidores da redação de um jornal, no trabalho realizado pelos jornalistas, na linha ideológica da 
agência de jornal, na carga de interferências subjetivas a que está sujeito o texto jornalístico, cuja 
função primeira é de informar.
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ATIVIDADE 6

A Ordem dos Elementos Textuais na
Notícia de Jornal – Um Estudo do Lide

 
A Estrutura do Lide

Continuando os nossos estudos acerca do texto jornalístico, dentre os elementos que compõem a es-
trutura do gênero notícia, já sabemos que o lide concentra grande importância por se tratar do elemento 
responsável por resumir o fato noticiado. Localizado nas primeiras linhas do corpo da notícia, nele estão 
contidas as principais informações para o leitor conhecer rapidamente o enredo da narrativa. Após o lide, 
outras informações secundárias vão sendo acrescentadas progressivamente.

O lide dito integral é fruto da convenção jornalística e responde às perguntas básicas acerca do fato no-
ticiado: quem – o quê – quando – onde – como – por quê. No entanto, algumas linhas editoriais do jornalismo 
moderno podem omitir alguma dessas informações por questões de estilo. Outros fatores, como o espaço 
disponível para a notícia na diagramação do jornal, também podem justifi car a ausência de um desses 
elementos. Nos dias de hoje, a estrutura completa do lide está presente na maioria dos textos noticiosos.

Observe a seguir a estrutura de um lide integral. A notícia abaixo é antiga, mas exemplifi ca de forma 
satisfatória o assunto que estamos estudando:

“O atacante Ronaldo, da Inter de Milão, teve o seu BMW roubado anteontem à noite na avenida Nie-
meyer, no bairro de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Por volta das 22h, o jogador, que dirigia 
próximo à favela do Vidigal, foi parado por um outro carro, que o ultrapassou e fechou as pistas da avenida. 
Segundo o atacante, um dos assaltantes desceu do carro, apontou uma arma na direção da sua cabeça, e pe-
diu que ele deixasse o veículo. Nervoso, Ronaldo entregou o carro, sem resistir à ação dos assaltantes. Para 
a polícia, o motivo para o furto teria sido a expectativa criada nos bandidos por um veículo incomum e caro. 
No carro, estavam documentos e cartões de crédito de Ronaldo, que também foram furtados.”

Fonte: Texto adaptado de Folha de São Paulo, 06.02.2001, p. C-4. In: ZANCHETTA, Juvenal Jr. Imprensa escrita e telejornal, São Paulo: UNESP, 
2004, p. 73-74).

Identifi cando os elementos do lide, temos:

Quem: o atacante Ronaldo, da Inter de Milão
O quê: teve o seu carro BMW roubado
Quando: anteontem
Onde: na avenida Niemeyer, no bairro de São Conrado, na zona Sul do Rio de Janeiro
Como: o assaltante aramado o rendeu e pediu para que ele deixasse o veículo.
Para quê: para a Polícia, os bandidos foram atraídos por um veículo incomum e caro. 

A ordem dos fatores não altera o produto... será?

Se na Matemática essa regra é válida, na Língua portuguesa, a mesma regra não se aplica. No plano das 
letras, a ordem escolhida para colocar as palavras em um discurso interfere, e muito, na intencionalidade 
discursiva do falante, isto é, no objetivo de determinado ato de fala. Assim, em língua, não há construções 
aleatórias de discurso, sem nenhum propósito.  É possível perceber – às vezes mais, às vezes menos – esses 
propósitos devido a algumas pistas textuais, que são reveladoras de intenções. 

Utilizando a estrutura do lide como exemplo, a ordem como os elementos que o compõem aparecem 
no texto pode signifi car intenções discursivas diferentes, mesmo que o todo noticiado não sofra alteração 
no conteúdo. A escolha da ordem que os elementos do lide aparecem numa notícia, por exemplo, está re-
lacionada à ênfase dada a determinado elemento. Observe como o lide da notícia acima pode ser reescrito 
de diferentes maneiras de acordo com o enfoque desejado:
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a) Destaque para quando:
Na noite de anteontem, o atacante Ronaldo, da Inter de Milão, teve o seu BMW roubado...

b) Destaque para quem:
O atacante Ronaldo, da Inter de Milão, teve o seu BMW roubado...

c) Destaque para o quê:
O carro BWM do atacante Ronaldo, da Inter de Milão, foi roubado...

d) Destaque para onde:
Na avenida Niemeyer, no bairro de São Conrado, na zona Sul do Rio de Janeiro, o atacante Ronaldo...

e) Destaque para como:
Depois de anunciarem o assalto e pedirem para que o atacante Ronaldo, da Inter de Milão, deixasse o 

BMW, ladrões armados roubaram carro do jogador...

f) Destaque para por quê:
O valor do carro, centenas de milhões de dólares, teria motivado ladrões a roubar o BMW do jogador 

Ronaldo...

g) Destaque para outras vozes no discurso:
“Quem procura acha, andar com um carro desses e passar despercebido é ingenuidade”. Essa foi a opi-

nião reservada de um dos policiais que atenderam ontem à noite o jogador Ronaldo, que teve seu BMW 
roubado...

Para Refletir...

Os discursos acima, embora noticiem um mesmo episódio, não são idênticos. Em cada versão textual, a 
ênfase dada a um diferente elemento do lide expressa a parte da informação que foi escolhida para ser res-
saltada, seja o lugar que aconteceu, quando, com qual pessoa, o que aconteceu, como foi e por qual motivo. Ainda 
que todas as versões tenham preservado o mesmo enredo em relação ao fato narrado (no exemplo, o carro 
roubado do jogador Ronaldo), houve uma escolha em priorizar determinadas características do fato narrado.

Agora é a sua vez!
Leia a notícia a seguir e, em seguida, faça o que se pede:

Rodoviários do Rio entram em greve por 24 horas a partir desta quarta-feira 
Publicado em 27/05/14 21:09

Rodoviários da cidade do Rio de Janeiro decretaram greve por 24 horas, a partir da 0h desta quarta-feira. Em assem-
bleia realizada na tarde desta terça-feira, na Praça da Candelária, os motoristas e cobradores votaram pela paralisação.

De acordo com os grevistas, no entanto, pelo menos 30% da frota será mantida na cidade. Uma nova assembleia está 
marcada para a sexta-feira, dia 30, às 16h, para decidir os próximos passos do movimento. Uma das propostas que serão 
votadas na sexta-feira será a greve por tempo indeterminado.                                                                                                                                                                      

                                                                                               Fonte: http://extra.globo.com/noticias/economia/rodoviarios-.html
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Exercícios:

I – Copie o lide da notícia.

II – Reescreva esse lide dando ênfase ao elemento indicado abaixo em cada item. Seja o mais fiel possí-
vel ao enredo do fato ocorrido. Realize pequenas alterações apenas quando necessário.

a) Destaque para quem:

b) Destaque para o quê:

c) Destaque para quando:

d) Destaque para onde:

 

III – Conforme estudamos, dentre os elementos que compõem a estrutura do lide, quais não foram 
contemplados nesse lide?
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Fato X Versão

Plano de Aula

Público discente
Alunos da EJA -  1ª Série do Ensino Médio.

Objetivos
•	 Ressaltar as informações divergentes apresentadas nas notícias selecionadas sobre um 

mesmo acontecimento.
•	 Revisar os conceitos de fato e versão.
•	 Promover um debate sobre o papel e a atuação da mídia na atual sociedade.
•	 Refletir sobre a importância de ser um leitor crítico. 
•	 Exercitar o desenvolvimento da competência expressiva escrita.

Material
Sequência didática elaborada para essa atividade.

Duração estimada
2 tempos de aula.

Desenvolvimento

1. Leitura do material didático. Conversa inicial com a turma sobre os conteúdos selecionados 
nas capas contidas na sequência didática.

2. Revisão dos conceitos de fato e versão.

3. Feitura do exercício proposto no material didático.

4. Correção coletiva do exercício.

5. Debate acerca dos papeis da mídia atual – com ênfase na mídia jornalística impressa – e do 
leitor em nossa sociedade.

Diálogo com o professor

Sobre o passo 1: A etapa da conversa inicial com a turma aplica-se a qualquer assunto selecio-
nado para análise do conteúdo noticioso. É também uma oportunidade de os alunos tecerem co-
mentários e opiniões sobre o ocorrido, exercitando, assim, a organização do pensamento crítico. 
Sobre a seleção das notícias para essa atividade, o interessante é que o fato escolhido tenha sido 
noticiado de diferentes formas nos variados jornais. Caso seja possível, versões diferentes que 

Atividade 7
Roteiro Pedagógico 7
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tenham, inclusive, informações distintas sobre um mesmo episódio (como na sequência didática) 
pode oportunizar discussões mais enriquecedoras entre o grupo. 

Sobre o passo 2: A revisão pode ser feita a partir da reflexão proposta no passo 1. Com base 
na análise dos conteúdos destacados, identificar o que nesse contexto é fato e quais as versões 
suscitadas desse acontecimento.

Sobre o passo 3: Todas as questões propostas objetivam, principalmente, desenvolver a per-
cepção crítica do aluno em relação ao fato noticiado e também em um contexto mais amplo, 
estendendo essa reflexão para outras circunstâncias sociais de comunicação. Quanto à feitura 
do exercício, como também objetiva-se estimular a competência escrita, recomenda-se ser uma 
atividade individual.

Sobre o passo 5: Esse momento final do encontro, do ponto de vista de uma avaliação for-
mativa, é producente para verificar a aprendizagem do conteúdo (conceitos de fato e versão) e, 
principalmente, para promover reflexões importantes durante o debate. O esperado é que os 
estudantes alcancem reflexões que contemplem, por exemplo, os seguintes temas: a função da 
mídia em nossa sociedade; o conceito de verdade creditado ao texto noticioso; a veracidade dos 
fatos narrados em uma notícia; o lugar do leitor de jornais no cenário social atual; a importância 
de ser um leitor crítico, dentre outras mais temáticas que estimulem um posicionamento crítico 
do aluno.  
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ATIVIDADE 7
Fato X Versão

Observe as capas de jornais abaixo, assim como a posterior transcrição das informações nelas 
destacadas. Todas as capas datam do dia 25 de março de 2014.

Capa 1                                                        Capa 2

                  
               O Dia – 25/03/2014                                              O Globo – 25/03/2014

              Capa 3                                                                Capa 4

                                         
             Extra – 25/03/2014                                                Meia Hora – 25/03/2014
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Transcrição dos textos destacados:

Capa 1: “Maré terá um militar para 55 moradores.” – (O Dia – 25/03/2014)
Capa 2: “Exército entra na Maré com 4 mil homens.” – (O Globo – 25/03/2014)
Capa 3: “Ocupação da Maré vai ter 9 mil homens do Exército.” – (Extra – 25/03/2014)
Capa 4: “Militares ocupam Complexo da Maré com 2.400 homens.” – (Meia hora – 25/03/2014)

Relembrando o contexto de circulação dessas capas...
No dia 25 de março de 2014, os jornais cariocas de grande circulação estamparam em suas ca-

pas a notícia de que a comunidade do Complexo da Maré – um dos maiores conjuntos de favelas 
da cidade do Rio de Janeiro – seria ocupada pela força armada do Exército Brasileiro. Essa ação 
foi uma estratégia decorrente do Plano de Pacificação das favelas do RJ. Tais capas situam-se nos 
dias que antecederam a ocupação.

Exercícios
Sobre a leitura dos conteúdos ressaltados nas capas responda:

1 – Qual o assunto abordado?

2 – Pode ser apontada alguma diferença entre os conteúdos apresentados? Se sim, qual?

3 – Com base nos conceitos de fato e versão já discutidos em sala, explique como eles se 
relacionam nesse caso.

4 – Nesse contexto, cite uma possível conclusão a que pode chegar uma pessoa que tenha lido 
todas essas capas de jornais. 
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A Semântica dos Substantivos no Gênero Notícia

Plano de Aula

Público discente
Alunos da EJA -  1ª Série do Ensino Médio.

Objetivos
•	 Revisar as características gerais da classe dos substantivos.
•	 Atentar para a função dos substantivos na construção de sentido no texto.
•	 Constatar as possibilidades de efeitos de sentido através das escolhas dos substantivos.
•	 Refletir sobre a relação entre escolha linguística e intencionalidade discursiva.
•	 Reconhecer no texto noticioso marcas linguísticas que indicam subjetividade.

Material
Sequência didática elaborada para essa atividade.

Duração estimada
3 tempos de aula.

Desenvolvimento

1. Revisão das principais características da classe dos substantivos.
2. Leitura do material proposto.
3. Feitura e posterior correção de exercícios.
4. Atenção para a semântica dos substantivos escolhidos para a narração de um mesmo fato.
5. Reflexão sobre como a escolha de um recurso linguístico (no caso, o funcionamento de uma 

classe gramatical) relaciona-se com a intencionalidade discursiva do falante.

6. Debate acerca da manipulação consciente do texto noticioso.

Diálogo com o professor

Sobre o passo 1: O estudo da classe gramatical dos substantivos não é um conteúdo novo para a 
série em que os alunos se encontram. Sendo assim, propõem-se uma revisão geral das caracterís-
ticas que essa classe abarca. Dado o foco deste trabalho, o recorte proposto recai sobre o estudo da 
semântica dos substantivos. A ênfase está na escolha do significado do substantivo para veicular 
uma mensagem.

Sobre o passo 4: Neste passo, cabe relembrar os conceitos de fato e versão, visto que, sobre um 
mesmo acontecimento, foi possível observar formas diferentes de noticiar um fato. Quanto às 

Atividade 8
Roteiro Pedagógico 8
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escolhas dos substantivos, é pertinente explorar os efeitos de sentido possíveis de acordo com a 
significação desejada.

Sobre os passos 5 e 6: As reflexões propostas nestes passos visam estimular o aluno a olhar de 
forma mais crítica para os textos midiáticos e fazê-lo perceber determinadas marcas de subjeti-
vidade no texto de uma notícia de jornal. Marcas essas que revelam posicionamentos e juízos de 
valor sobre um fato narrado. Tais ações contribuem para a formação de um leitor menos ingênuo, 
e por isso menos vulnerável a intenções manipulativas do discurso midiático.  
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ATIVIDADE 8
A Semântica dos Substantivos no Gênero Notícia 

Como já estudado, sabemos que a classe dos substantivos é a que exerce essencial-
mente a função de nomear todas as coisas, os seres em geral. Devido a essa natureza 
abrangente, é uma classe gramatical que encontramos em abundância nos diversos 
tipos de textos que circulam no nosso dia a dia. Em relação ao texto jornalístico, em 
atividades anteriores, tivemos a oportunidade de conhecer melhor as características do gênero Notícia de 
jornal: sua organização estrutural, função e possibilidades quanto à ordem de apresentação de seu con-
teúdo. Agora iremos nos aproximar do processo de elaboração de tal conteúdo, percebendo as escolhas 
linguísticas de acordo com os objetivos a serem alcançados em um texto noticioso.

Observe a notícia abaixo:

Proibido de exercer profi ssão, médico é preso em consultório

No receituário constam informações falsas sobre integrar importantes entidades de Ortopedia

Rio - Mesmo com o registro cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro em 5 de junho por erro mé-
dico, que levou à morte um homem de 37 anos depois de cirurgia na coluna, o ortopedista Fernando Cesar Lamy Monteiro 
da Silva continuava exercendo a profi ssão, como se nada tivesse acontecido. O médico foi detido, nesta segunda-feira, em 
seu consultório, em Vila Valqueire, por policiais da 26ª DP (Todos os Santos). Computadores e documentos foram apreen-
didos.

Ele vai responder em liberdade por exercício ilegal da profi ssão. O advogado do médico, João Carlos Ferreira, disse que 
só falará do assunto após tomar conhecimento dos fatos. Nos documentos que integram o processo contra ele no Cremerj 
e o inquérito da 26ª DP, há relatos sobre mais quatro pessoas que morreram após ser operadas por Lamy e de outras cinco 
que fi caram com sequelas graves, algumas irreversíveis. 

          Fonte: htt p://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-07-29

Repare na necessidade que o texto noticioso teve de fazer referência a alguma coisa, a algum lugar ou 
a alguém para narrar o acontecimento. Assim, todas as palavras marcadas – umas mais concretas (médico, 
consultório, coluna, policiais), outras mais abstratas (liberdade conhecimento) – contribuem para a construção 
do sentido do texto pelo leitor. Ocorre que, anterior a essa etapa, há todo um processo de elaboração desse 
conteúdo a ser veiculado. Alguém se preocupa em construir um sentido, dentre os muitos possíveis, utili-
zando, por exemplo, o recurso linguístico da escolha das palavras.

Observe como fi caria um trecho da notícia caso alguns substantivos fossem substituídos por outros, 
comumente classifi cados como sinônimos: 

Trecho original:

a) “[...] o ortopedista Fernando Cesar Lamy Monteiro da Silva continuava exercendo a profi ssão, 
como se nada tivesse acontecido.” 

Trecho modifi cado:

b) “[...] o profi ssional Fernando Cesar Lamy Monteiro da Silva continuava exercendo o ganha-pão, 
como se nada tivesse acontecido.” 
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Exercício I:

1 – Como sabemos, ser médico ortopedista é uma profissão, dentre as muitas existentes em nossa socie-
dade. De forma geral, o que se espera de um profissional? 

2 – No contexto específico do texto original noticiado, esse ortopedista atende os requisitos que espera-
mos encontrar em um profissional? Por quê?

3 – Quanto aos trechos apresentados acima, fazendo uso de uma linguagem mais coloquial, o “ganha-
pão” de muitas pessoas refere-se ao modo como ela promove o seu sustento, geralmente por meio do 
exercício de uma atividade profissional. Qual a ideia que temos de uma pessoa que faz da sua profissão o 
seu “ganha-pão”? 

4 - As substituições realizadas no trecho b mantiveram o mesmo sentido do conteúdo do trecho a? Por 
quê?

Para refletir...
Como percebemos, as trocas de palavras realizadas nos trechos apresentados modificaram o sentido 

do trecho original. As palavras escolhidas para a substituição, embora sinônimas em alguns contextos, na 
situação apresentada, não sustentaram a mesma significação, podendo, até, ter gerado uma significação 
contrária. 

O texto original da notícia, além de informar, demonstra ter a função de denunciar um fato ocorrido. 
Podemos identificar nele algumas pistas textuais na construção do texto que nos fazem perceber certa 
indignação a respeito do proceder desse ortopedista: “mesmo com o registro cassado... por erro médico”/ “con-
tinuava exercendo a profissão, como se nada tivesse acontecido”. Portanto, esse texto revela o posicionamento de 
que julga grave o erro cometido pelo médico.

Na elaboração do trecho b, as palavras utilizadas para a substituição, como vimos, nos remetem a um 
sentido mais positivo, portador de boas significações. Assim, ao empregarmos os vocábulos “profissional” 
e “ganha-pão”, criamos também um novo perfil para o personagem dessa história: o de um profissional que 
estava garantindo o seu sustento dignamente. Mensagem essa diferente da propagada no texto original. 

Caso o texto noticiado fosse o do trecho b, não teríamos nele um caráter de denúncia. Mas, talvez, até 
um discurso de que o médico pudesse está sendo injustiçado. 

No dia a dia... 

A análise apresentada na reflexão anterior não pode ser tomada como um único exemplo teórico e in-
comum. Um olhar mais atento para o nosso cotidiano e perceberemos que a linguagem utilizada no texto 
noticioso é fortemente marcada por uma questão de escolha, de acordo com as intencionalidades dese-
jadas. E que, por isso, pode haver escolhas diferentes para a apresentação de um mesmo acontecimento.

A seguir, observe os substantivos escolhidos para compor as manchetes dos jornais abaixo. Todos se 
referem ao mesmo episódio: a histórica derrota da Seleção Brasileira na Copa de 2014:
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              1                                               2                                                    3

                               
                     Estado de Minas – 09/07/14                   O Globo – 09/07/14                                        O Estado de São Paulo – 09/07/14               

     
     4                                                  5                                              6    

                                    
                Gazeta do Povo – 09/07/14                               Folha de São Paulo – 09/07/14                             Diário Gaúcho – 09/07/14                              

   7                                                                 8

                   
                                              A Notícia – 09/07/2014                                                   Extra – 09/07/2014
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Exercício II:

1 – Transcreva da primeira manchete o substantivo utilizado para se referir ao episódio noticiado.

2 – Qual a mensagem que esse substantivo pretende transmitir aos leitores?

3 – Identifique os substantivos utilizados nas outras manchetes para se referir ao mesmo episódio.

4 - Os substantivos destacados por você nas questões 1 e 3 pertencem a um mesmo campo semântico? 
Explique sua resposta.

5- Considere a transcrição do texto da capa do jornal Extra:

“Parabéns 
Aos vice-campeões de 1950, que sempre foram acusados de dar o maior vexame do futebol brasileiro.
Ontem, conhecemos o que é vexame de verdade.”  (Extra – 09/09/2014)

A manchete do jornal Extra diferencia-se das demais devido ao valor semântico do substantivo posto 
em destaque. O mesmo ocorre em relação ao sentido global da mensagem veiculada? Por quê? 

Agora é a sua vez!

As notícias abaixo foram veiculadas em uma mesma época e são referentes a um mesmo episódio:   
As manifestações populares, em especial a dos profissionais da educação, que ocorreram em 2013  
no Brasil.

Considere o primeiro texto:

a) “Crime e castigo: lei mais dura leva 70 vândalos para presídios.”

Setenta dos 190 presos nas manifestações violentas da noite de terça-feira no Centro foram indiciados na nova lei do crime 
organizado, que prevê pena de até oito anos de prisão. Os acusados foram levados para presídios em Bangu e São Gonçalo, já que 
o crime é inafiançável. Apesar da ação da PM, que mobilizou 1.500 homens no cerco aos black blocs, o maior efetivo já empregado 
desde o início dos protestos, os vândalos deixaram muita destruição. No fim dos protestos, tiros de arma de fogo foram dispara-
dos, mas a polícia ainda tenta identificar os autores.” 

(O Globo – 17/10/2013)

Sobre o mesmo episódio, observe como alguns jornais noticiaram o desfecho:

b) “Justiça no Rio manda soltar 22 acusados.”  (O Globo – 18/10/2013)
c) “Justiça liberta manifestantes.”   (O Dia – 19/10/2013)
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Exercício III:

1) Os substantivos sublinhados em cada título referem-se aos mesmos sujeitos. Pesquise no dicionário 
o significado de tais palavras:

Vândalo – 
Acusado – 
Manifestante – 

2 – Dentre esses 3 substantivos, quais deles apresentam perspectivas afins a respeito das pessoas   
 relacionadas a esse episódio?

3 – Considere o título a: “Crime e castigo: lei mais dura leva 70 vândalos pra presídios”.

Marque a alternativa que apresenta um vocábulo de sentido equivalente ao marcado no título a, de   
 modo que se mantenha a perspectiva do jornal sobre esses sujeitos:

(    ) brasileiros   (    ) cidadãos   (    ) baderneiros   (    ) pessoas   (   ) políticos   (    ) presidiários

4 – Agora considere o título c: “Justiça liberta manifestantes”.

Reescreva o título c substituindo o substantivo marcado por outro de igual sentido. Mantenha o ponto 
de vista de jornal sobre o episódio narrado. Se necessário, realize pequenas no enunciado. 
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A Semântica dos Verbos no Gênero Notícia

Plano de Aula

Público discente
Alunos da EJA -  1ª Série do Ensino Médio.

Objetivos
•	 Revisar as características gerais da classe dos verbos.
•	 Atentar para a função dos verbos na construção de sentidos no texto.
•	 Constatar as possibilidades de efeitos de sentido possíveis nas escolhas dos verbos.
•	 Refletir acerca da relação entre manipulação consciente na escrita e intencionalidade discursiva no 

texto noticioso. 
•	 Compreender de que forma um recurso linguístico pode corroborar para reproduzir posiciona-

mentos e juízos de valor.

Material
Sequência didática elaborada para essa atividade.

Duração estimada
2 tempos de aula.

Desenvolvimento

1. Revisão das principais características da classe dos verbos.
2. Leitura do material proposto.
3. Feitura e posterior correção de exercícios.
4. Atenção para a semântica dos verbos escolhidos para a narração de um mesmo fato.
5. Reflexão sobre como a escolha de um recurso linguístico (no caso, o funcionamento de uma 

classe gramatical) relaciona-se com a intencionalidade discursiva do falante.

6. Debate acerca da manipulação consciente do texto noticioso.

Diálogo com o professor

Sobre o passo 1: O estudo da classe gramatical dos verbos não é um conteúdo novo para a série 
em que os alunos se encontram. Sendo assim, propõem-se uma revisão geral das características 
que essa classe abarca (modo, tempo, número, pessoa e voz). Dado o foco deste trabalho, o recorte 
proposto recai sobre o estudo da semântica dos verbos. A ênfase está na escolha do significado do 
verbo para veicular uma mensagem. Seguindo uma mesma linha de planejamento, esta atividade 
tem o propósito de continuar as reflexões construídas na atividade de número 8 deste caderno.

Atividade 9
Roteiro Pedagógico 9
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Sobre o passo 4: Neste passo, mais uma vez, cabe fazer alusão aos já estudados conceitos de 
fato e versão, visto que, sobre um mesmo acontecimento, cada jornal veiculou uma notícia sob di-
ferentes perspectivas. Quanto às escolhas das formas verbais, é pertinente explorar os efeitos de 
sentido possíveis de acordo com a semântica dos verbos.

Sobre os passos 5 e 6: Após a feitura e correção dos exercícios, nesta etapa, espera-se que os 
estudantes tenham alcançado maior criticidade acerca do processo de escrita de uma notícia de 
jornal. O debate proposto tem o objetivo de colocar em discussão que em todo texto (não só no 
midiático), o falante/escritor seleciona as palavras/construções que melhor atendem ao seu ob-
jetivo de comunicação. No caso do texto jornalístico, dada a intenção de aparentar neutralidade, 
importa reconhecer determinadas “pistas textuais” que denotam o posicionamento daquele que 
narra um fato.
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ATIVIDADE 9
A Semântica dos Verbos no Gênero Notícia

As notícias abaixo relatam a realização de uma passeata dos profi ssionais da Edu-
cação do RJ, redes estadual e municipal, na época, em greve. Todas as notícias datam 
do dia 22/05/2014. Observe como cada jornal apresentou o fato aos leitores:

Notícia 1
Professores fazem passeata na Rua São Clemente, em Botafogo
Profi ssionais caminham até o Palácio da Cidade, uma das sedes da Prefeitura

Rio – A manifestação de professores que tumultua o trânsito da Zona Sul está neste mo-
mento na Rua São Clemente, na altura da Rua Sorocaba, em Botafogo. A passeata tem como 
destino o Palácio da Cidade, uma das sedes da Prefeitura. Mais cedo, os profi ssionais da 
educação fecharam o trânsito em Laranjeiras, em manifestação que começou diante do Pa-
lácio Guanabara e provocou a interdição de várias ruas da região.

O Túnel Santa Bárbara, no sentido Zona Sul, chegou a ser interditado em razão do pro-
testo. O acesso foi liberado por volta das 19h. De acordo com o Centro de Operações da 
Prefeitura, o procedimento é adotado para evitar que veículos fi quem parados no interior 
do túnel. O trânsito segue lento em Laranjeiras e Botafogo, também de acordo com o Centro 
de Operações.                                   

 Fonte: htt p://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-05-22

Notícia 2
Passeata de professores complica o trânsito no Centro e na Zona Sul
Protesto começou pouco depois de a categoria decidir manter a paralisação no município 

e no estado

Rio – Um protesto de professores em frente ao Palácio Guanabara, em Laranjeiras, provo-
cou um grande engarrafamento no fi m da tarde desta quinta-feira, com refl exos em vários 
pontos da cidade. O trânsito fi cou lento em Botafogo e no Centro, e o Túnel Santa Bárbara 
chegou a ser interditado por cerca de uma hora, no sentido Zona Sul.

A dor de cabeça para os motoristas começou por volta das 15h, quando a Rua das La-
ranjeiras foi fechada por cerca de meia hora, no sentido Largo do Machado, na altura do 
Clube Hebraica. No local, foi realizada uma assembleia da categoria. Às 18h, o Túnel Santa 
Bárbara precisou ser interditado no sentido Zona Sul, quando os acessos para o Viaduto 31 
de Março fi caram bloqueados.

Por volta das 18h30m, um grupo de grevistas convenceu um motorista de um ônibus da 
linha 497 a desligar o coletivo e a deixá-lo atravessado no Viaduto Jardel Filho, que passa 
sobre a Rua Pinheiro Machado. Somente por volta das 19h, o veículo foi retirado do local. 
Os manifestantes seguiram então para o Palácio da Cidade, em Botafogo, interditando a Rua 
São Clemente, na altura da Rua Guilhermina Guinle, das 20h até as 20h40m.                           

                                                                                                                                             Fonte: htt p://oglobo.
globo.com/rio      
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Notícia 3
Professores decidem manter greve e fazer protesto no Rio
Categoria, que está paralisada desde o dia 12, reivindica 20% de reajuste salarial e melho-

rias das condições de trabalho

RIO - Cerca de mil professores das redes estadual e municipal de ensino do Rio fazem um 
protesto na noite desta quinta-feira, 22, no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio, onde 
fica o Palácio Guanabara, sede do governo estadual.

Durante uma assembleia que começou ao meio-dia e durou três horas, realizada no Clu-
be Hebraica, no mesmo bairro, os professores decidiram manter a greve iniciada no último 
dia 12. Em seguida o grupo iniciou passeata pelas ruas das Laranjeiras e Pinheiro Machado. 
Nesse via, uma das principais ligações entre as zonas norte e sul, onde fica o Palácio Guana-
bara, retiveram o trânsito por mais de duas horas.     

 Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/cidades. 

Notícia 4
Protesto de professores interdita vias da Zona Sul do Rio e trava trânsito
Passeata durou mais de 4 horas em Laranjeiras e Botafogo; Ato começou após professores 

decidirem manter a greve unificada

O trânsito na Zona Sul do Rio ficou muito complicado no fim da tarde e no início da noite 
desta quinta-feira (22). O principal motivo foi uma passeata de professores da rede pública 
estadual e municipal, que estão em greve unificada desde o dia 12. Os reflexos chegaram no 
Centro, segundo o Centro de Operações.  

Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro. 

Releia os seguintes títulos:

Notícia 1: “Professores fazem passeata na Rua São Clemente, em Botafogo” – (O Dia – 22/05/2014).

Notícia 2: “Passeata de professores complica o trânsito no Centro e na Zona Sul” – (O Globo – 22/05/2014).

Notícia 3: “Professores decidem manter greve e fazer protesto no Rio” – (Estadão – 22/05/2014).

Notícia 4: “Protesto de professores interdita vias da Zona Sul do Rio e trava trânsito” – (G1 – 22/05/2014 ).

  Conforme sabemos, há muitas formas de se narrar um mesmo fato, sendo essas possibili-
dades as conhecidas versões de uma notícia. Embora o texto noticioso tenha um compromisso com a infor-
mação, com o relato de acontecimentos, sabemos que nele podemos perceber algumas “pistas textuais” 
que revelam, também, um posicionamento acerca do fato narrado. Isto é, alguns textos se distanciam da 
aparente “sensação de neutralidade”, característica desejada pelos veículos de comunicação.  Sobre o epi-
sódio em questão, responda:

Exercício I

1) Todas as notícias informam o fato de um mesmo ponto de vista? 

2) Observe os verbos destacados nos títulos das notícias. Transcreva aqueles em que se percebe um 
maior posicionamento de quem narra sobre o fato apresentado.  
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3) Considerando os verbos da questão anterior, que ideia foi veiculada sobre a realização da passeata 
dos professores? 

4) Releia:
  
“Professores fazem passeata na Rua São Clemente, em Botafogo” – (O Dia – 22/05/2014).
“Professores decidem manter greve e fazer protesto no Rio” – (Estadão – 22/05/2014).

Por que podemos dizer que os verbos empregados nos títulos acima mais se aproximam da função 
informativa de um texto noticioso?

Exercício II
Observe a capa de jornal abaixo e a informação destacada:

Extra – 26/04/2014

Contextualização: O texto destacado na manchete refere-se à morte do Coronel reformado do Exército 
Paulo Magalhães, militar que um mês antes havia admitido na Comissão Nacional da Verdade que participou 
de torturas e desaparecimentos de pessoas durante o período da ditadura no Brasil. O militar foi encon-
trado morto no dia 25 de abril de 2014.

Veja como esse mesmo fato foi noticiado por outros jornais:

 “Coronel Paulo Magalhães é assassinado na Baixada.”  (O Globo – globo.com – 25/04/14) 
 “Coronel da tortura é executado na Baixada”. (Meia Hora – 26/04/14)

1) Transcreva as formas verbais utilizadas em cada um dos três enunciados.

2) Nessas construções verbais, evidencia-se  maior intenção de informar: 

(     ) a notícia de que mataram o militar.
(     ) a notícia de que o militar morreu.
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4) Dentre as formas verbais utilizadas para noticiar o ocorrido, em qual (is) percebemos um apelo 
maior para a maneira violenta como especulam ter se dado a morte do coronel? Justifique suas esco-

lhas.
5) As formas verbais “é morto”/”é assassinado”/”é executado” encontram-se na voz passiva da lín-

gua. 
Essa escolha linguística contribui para a construção de que sentido em relação ao acontecimento?
  
6) Considerando a ordem dos procedimentos reais de investigação da morte de uma pessoa, é possível
 garantir a veracidade do fato narrado pelos jornais na data em que se deram tais notícias? Por quê? 
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A Construção da Capa de Jornal: Um Processo de Autoria

Plano de Aula

Público discente
Alunos da EJA -  1ª Série do Ensino Médio.

Objetivos
•	 Elaborar capas de jornal.
•	 Incentivar a construção de trabalhos em equipe.
•	 Produzir textos noticiosos.
•	 Estimular o protagonismo discente por meio de atividades que desenvolvam o perfil de 

autoria.
•	 Integrar conhecimentos de diferentes áreas na construção das capas – Projeto interdisci-

plinar.

Material
Produção textual dos alunos e computador.

Duração estimada
Variável (Na referida experiência pedagógica, esta atividade foi desenvolvida em um  semes-

tre letivo). 

Desenvolvimento

1ª Parte – Na sala de aula de Português:
1. Apresentação da proposta de elaboração de capas de jornal.
2. Formação dos grupos de trabalho.
3. Organização dos elementos que vão compor a capa.
4. Seleção do conteúdo noticioso.
5. Produção textual: escrita de notícias, desenho de charges, produção de fotografias etc.

2ª Parte – Na sala de aula de Ciência da Computação:
1. Transposição dos textos produzidos para o meio digital. 
2. Formatação da capa de jornal em formato digital.
3ª Parte – Para além da sala de aula:
Exposição das capas produzidas.

Atividade 10
Roteiro Pedagógico 10
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Diálogo com o professor

Considerações gerais: A última sequência didática deste Caderno, ao longo da experiência 
vivenciada, alçou à natureza de projeto interdisciplinar. Aproveitando o caráter coletivo do tra-
balho em equipe proposto aos alunos, também foi uma oportunidade de se estabelecer uma par-
ceria interdisciplinar para a confecção das capas. Assim, as disciplinas de Língua Portuguesa e de 
Informática contribuíram para os resultados deste projeto, que foi desenvolvido no decorrer de 
um semestre letivo.

1ª Parte – Na sala de aula de Português:

Sobre o passo 1: Considerando a aplicação das nove atividades propostas anteriormente, ao 
final desse processo, a expectativa é de que o aluno esteja apto a realizar uma leitura mais crí-
tica e reflexiva de textos midiáticos. Mais especificamente, de notícias de jornal – o gênero mais 
enfatizado. Todas as atividades anteriores contemplam de forma mais direcionada o desenvolvi-
mento das habilidades de leitura crítica. Esta, além dessas habilidades, propõe que o estudante se 
expresse através de uma produção textual. Nessa ótica, a proposta de elaborar sua própria capa 
de jornal vem no sentido de estimular que o aluno apresente um texto em que se constate um 
posicionamento de autoria e de criticidade.

Sobre o passo 2: A sugestão é de que os próprios alunos organizem-se em grupos de trabalho.

Sobre o passo 3: Esta etapa é importante para que os estudantes selecionem os elementos que 
vão compor a capa, já que são vários. Aqui, a sugestão é de cada grupo organize uma espécie de 
planejamento da capa, elencando os elementos ou até mesmo desenhando um esboço de como 
imaginam que ela será. É também um momento de os componentes delimitarem as tarefas de 
trabalho.

Sobre o passo 4: Conforme sabido, os conteúdos das chamadas que vão compor a capa podem 
contemplar variados assuntos. No entanto, de acordo com cada experiência pedagógica, cabem 
direcionamentos diferentes. Na referida, os alunos foram orientados a tratar de assuntos referen-
tes ao contexto escolar e/ou à região do entorno ao colégio. O recorte proposto teve o objetivo de 
contemplar a cultura local do colégio e adjacências. 

Sobre o passo 5: Neste passo, a proposta é de que o processo de criação dos textos chamadas 
siga a já conhecida dinâmica: escrita, reescrita, reescrita da reescrita e quantas reescritas mais fo-
rem necessárias. É um processo de construção e, por isso, de progressão do texto do aluno. Nesta 
etapa, o importante não é o professor “corrigir” o texto do estudante, e sim verificar, em constante 
diálogo com o mesmo, se o seu texto está conseguindo expressar a mensagem desejada, se está 
adequado às intenções comunicativas do autor. 

2ª Parte – No laboratório de Ciência da Computação:

Considerações gerais: Conforme apresentado, a realidade educacional em que se deu esta 
experiência dispunha de um laboratório de Informática e de um professor da área que pôde 
orientar todo o processo. Sabemos que essa circunstância não é regra, assim também como não é 
condição. Em nada seria diminuído o processo se as capas tivessem sido confeccionadas manual-
mente pelos alunos, apresentadas em uma cartolina, por exemplo. O formato digital foi apenas 
uma opção possível.
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Sobre os passos 1 e 2: Visando a um melhor aproveitamento do tempo, recomenda-se iniciar 
esta segunda etapa do projeto quando os alunos já tiverem produzido boa parte dos textos, de 
modo que as aulas de Informática se dediquem à formatação das capas no formato digital. Digita-
ção dos textos, disposição dos elementos na capa, escolha de layouts etc. são exemplos de tarefas 
que os estudantes terão de desempenhar com o auxílio do professor de Informática. Como se tra-
ta de um projeto interdisciplinar, planejar aulas em que seja possível a presença dos professores 
envolvidos reforça ainda mais o propósito da parceria: integrar conhecimentos de áreas diferen-
tes na construção de uma experiência pedagógica.  

 3ª Parte – Para além da sala de aula

Considerações gerais: A exposição das capas prontas é uma sugestão para a culminância do 
projeto. Tornar público, para além da própria turma, o resultado dos trabalhos dos alunos é uma 
forma de valorizar e estimular o protagonismo discente. O mais indicado é que essa exposição 
ocorra em espaços públicos da escola, a fim de que a comunidade escolar possa tomar conheci-
mento do projeto. Em último caso, expor as capas na própria sala de aula é também uma maneira 
de publicitar o trabalho realizado.
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