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Habilidades
FOCO

 (EF03LP21) Produzir anúncios publicitários, 
textos de campanhas de conscientização 
destinados ao público infantil, observando 
os recursos de persuasão utilizados nos 
textos publicitários e de propaganda (cores, 
imagens, slogan, escolha de palavras, jogo 
de palavras, tamanho e tipo de letras, diagra-
mação).

 (EF12LP09) Ler e compreender, em cola-
boração com os colegas e com a ajuda do 
professor, slogans, anúncios publicitários e 
textos de campanhas de conscientização 
destinados ao público infantil, dentre outros 
gêneros do campo publicitário, consideran-
do a situação comunicativa e o tema/assun-
to do texto.

Habilidades
RELACIONADAS

 

 (EF03LP19) Identificar e discutir o propósito 
do uso de recursos de persuasão (cores, 
imagens, escolha de palavras, jogo de pala-
vras, tamanho de letras) em textos publici-
tários e de propaganda, como elementos de 
convencimento.

 (EF35LP03) Identificar a ideia central 
do texto, demonstrando compreensão 
global.

 (EF35LP07) Utilizar, ao produzir um 
texto, conhecimentos linguísticos e gra-
maticais, tais como pontuação (ponto 
final, ponto de exclamação, ponto de 
interrogação).

Objeto do
CONHECIMENTO

 

Planejamento do texto, escrita, revisão/
reescrita e produção final (Gênero: campa-
nha comunitária/ texto de conscientização)
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LP
Anos Iniciais 3º Ano

IX Encontro de Formação de Professores 
Campanha comunitária/texto de 
conscientização

Ponto de
PARTIDA

Leia os textos abaixo. Depois, converse sobre eles com seus colegas e o professor. Participe!

https://twitter.com/saudepr?lang=ca

https://abeiradouro.net/2010/11/2535/

https://brainly.com.br/tarefa/19754442

https://enem.estuda.com/questoes/?id=262858

https://educacaopublica.cecierj.edu.br/
artigos/16/21/o-anncio-publicitrio-um-gnero-

multimodal
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 Você já participou da elaboração de alguma campanha de conscientização?

 Como ela era?

 Qual era o tema?

 Qual era seu objetivo?

 Você sabe onde essas campanhas são, geralmente, publicadas?

 Marque como você ficou sabendo da campanha:

(    ) pela televisão

(    ) pelo rádio

(    ) por um cartaz

Para quem marcou cartaz, comente:

 Como era esse cartaz?

 Que palavras e frases ele tinha?

 Ele tinha imagens? Quais?

 Como ele convencia o leitor a participar da campanha?

->
Quem sabe

   DIZ...

Ponto de
PARTIDA

O objetivo do Ponto de Partida é mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito de alguns elementos do contexto 
de produção, da composição e do estilo do gênero campanha comunitária/texto de conscientização, por meio de uma con-
versa descontraída com a turma, de modo a introduzir o tema a ser trabalhado neste Passaporte Didático.

Observe que há exemplos de campanhas de conscientização e anúncios publicitários, a fim de que os alunos possam perce-
ber as diferenças de finalidade entre um e outro, mas o foco do PD será as campanhas; logo, não é necessário se aprofundar 
no estudo do anúncio publicitário, pois o aluno terá a oportunidade de estudá-lo em outro PD.

As campanhas e anúncios são apenas sugestão. Você pode selecionar outros, se julgar que se adequam mais ao perfil da 
sua turma.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 1

Que tal você produzir sua própria campanha? Vai ser muito divertido! Escolha uma das imagens a seguir e faça 
uma campanha sobre o tema.

Algumas dicas:

 Observe as imagens para descobrir qual é o tema da campanha.

 Na parte mais vazia da imagem, escreva o texto da campanha.

 Pense no que é mais importante escrever para conscientizar as pessoas.

Imagem 1

Disponível em: https://www.dm.jor.br/wp-content/uploads/2019/10/142628-doacao-
de-brinquedos-por-que-e-como-ensinar-o-filho-a-dividir.jpg. Acesso em: fev. 2020

Imagem 2

Disponível em: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/
slno3ghoNOpBeIxFyfag13yuO47LKa8bqUv33aTOj6bsZ61N0eSm_

eAAEaKHEfRlEBy6Q81wz7kpgP1sH6ADD_qoAkwCV9KSRSp7pUf5LL8JlbwoTjeIaeI. 
Acesso em: fev. 2020.
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E então, o que você achou de produzir sua própria campanha de conscientização? Do que mais gostou? E o que 
achou mais difícil? Por quê?

Atividade 1

O propósito da atividade é uma produção inicial de campanha pelos alunos, já que neste passaporte a prática de linguagem 
em foco será a produção.

Durante a atividade, caminhe pela sala, observe a produção dos alunos e faça o mínimo de intervenções possível, deixando-
-os livres para escreverem como souberem. Como o próprio nome diz, o objetivo da produção inicial é mais o de mobilizar 
os conhecimentos prévios dos alunos em um primeiro momento, para servir de diagnóstico ao professor, auxiliando-os nas 
demais atividades de produção do gênero. Assim, é possível saber o que as crianças já sabem e quais habilidades ainda 
precisam desenvolver.

Portanto, não devemos esperar que os textos de suas campanhas possuam os principais elementos característicos do gê-
nero (frases de efeito, jogo de palavras, verbos no imperativo e pronomes para interpelar o leitor, expressões positivas para 
qualificar a ideia, logotipo do responsável, slogan etc). Caso os alunos já tenham trabalhado esse gênero anteriormente, é 
possível que suas campanhas possuam alguns desses elementos. Isso tudo será objeto de estudo ao longo deste material.

Vale lembrar que nesta atividade já demos as imagens prontas, a fim de agilizar o processo. Porém, em outras atividades de 
produção de campanha também é importante trabalhar a produção dos recursos não verbais envolvidos no gênero, sobre-
tudo quando voltado ao público infantil, pois eles também contribuem para a persuasão do leitor (uso das cores, desenhos, 
símbolos, fotos, efeitos, tamanho e tipo de letra etc.).

Se preferir, achar mais oportuno, a atividade pode ser desenvolvida em dupla ou pequenos grupos.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 2

1. Uma campanha comunitária é escrita para

A) relatar um fato importante e recente.

B) convencer o público a realizar uma ação.

C) narrar uma história com personagens.

Observe com atenção as campanhas a seguir e responda oralmente às perguntas que seu professor vai fazer. 
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Texto 1

BRAGANÇA. [Doação de brinquedos], [s.d.]. Disponível em: https://
bragancagardenshopping.com.br/wp-content/uploads/2017/09/BRG-Destaca-

Doa%C3%A7%C3%A3o-Brinquedos.jpg. Acesso em: 29 abril 2020.

Texto 2

CIDADE DE SÃO PAULO. [Lixo é no lixo], [s.d.]. Disponível em: https://pbs.twimg.com/
media/D6kQy1qWkAEh1Wp.jpg. Acesso em: 29 abril 2020.
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Atividade 2

O objetivo da atividade é realizar um processo de leitura com os alunos, utilizando duas campanhas de conscientização so-
bre os mesmos temas propostos na produção inicial. Assim, os alunos terão a oportunidade de já confrontar sua produção 
com dois textos de referência do gênero. 

Além das campanhas propostas, é importante que o professor também apresente outras campanhas comunitárias, de pre-
ferência que sejam de conhecimento dos alunos, publicadas em jornais, revistas ou na internet, bem como campanhas em 
vídeo. Isso deve ampliar seu conhecimento de mundo sobre o tema e gênero textual trabalhado e auxiliar nas demais etapas 
de produção.

Questão 1 B

Eis uma sugestão de questões para realizar processo de leitura com os alunos:

Texto 1 e Texto 2

 Qual é o tema da campanha?

 Quem é o responsável pela campanha?

 Como ele aparece no texto?

 Qual é a frase principal do texto? Por quê?

 Alguma palavra no texto acrescenta uma ideia positiva? Qual? (Texto 1)

 Alguma palavra no texto se repete? Por quê? (Texto 2)

 Há algum jogo de palavras no texto? Qual? (Texto 2)

 O texto “conversa” diretamente com o leitor? Com que palavra(s)?

 Qual é a função/sentido da foto da campanha?

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 3

Agora que você já analisou duas campanhas, vamos continuar a produção da sua?

 A campanha que você produziu está parecida ou diferente dessas?

 Você mudaria alguma coisa na sua campanha? O quê?

 Para ajudar você a planejar melhor seu texto, pense e preencha a tabela a seguir:

Texto escolhido

Qual é o tema da campanha?

Quem é seu público-alvo?

Qual vai ser a frase de efeito ou 
frase principal da campanha?

O que a ação vai trazer de positivo?

Que palavras vou usar para fazer um 
pedido ao leitor?

Quem vai ser o responsável pela 
campanha?
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 Agora que você já fez o rascunho com o que precisa constar no seu texto, produza sua campanha.

 Lembre-se de que as frases precisam ser curtas e objetivas e de que seu objetivo é convencer o leitor a participar 
de sua campanha.

Atividade 3

O objetivo da atividade é o planejamento do texto pelos alunos, depois de terem passado pela produção inicial e o processo 
de leitura de duas campanhas.

Para ajudá-los, propomos como guia de orientação uma tabela contendo os elementos mais importantes do gênero em 
forma de pergunta. Assim, os alunos podem “montar” previamente o texto a partir das respostas que derem a cada pergun-
ta. Em seguida, oriente-os a selecionar e distribuir as sentenças na imagem, de modo a dar uma forma harmônica e coesa à 
campanha, equilibrando o texto verbal ao não-verbal.

Se achar necessário, você pode antes realizar mais processos de leitura com outras campanhas, a fim de oferecer mais 
subsídios e referências textuais e visuais aos alunos, auxiliando-os na hora da produção. É possível chamar a atenção, por 
exemplo, às frases de efeito utilizadas, aos verbos no imperativo, ao apelo emocional, à persuasão por meio das imagens e 
cores, informações úteis, logotipo, slogan etc. Confira algumas campanhas nos seguintes endereços:

https://clinicaopima.com.br/wp-content/uploads/2018/09/
CAMPANHACRIAN%C3%87AFELIZ.jpg

https://lfmelo.adv.br/wp-content/uploads/2018/06/midia-
indoor-marmita-01-1024x655-2-1024x655.jpg

https://i.pinimg.com/
originals/6c/7c/4d/6c7c4d3031a2c066a08cbd20f518caf3.jpg

https://www.campoformosonoticias.com/v5/wp-content/
uploads/2018/04/6d4f9be9bbf8e6f07458f60414b62a53_XL.jpg

https://www.mpgo.mp.br/portal/system/images/
W1siZiIsIjIwMTYvMDIvMDQvMDhfMThfMTBfMTY2X21

wdF9jYXJuYXZhbF8yMDE2LmpwZyJdXQ/mpt%20carnaval%202016.jpg

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 4

Agora é hora de você revisar seu texto!

No quadro de revisão, você vai responder “sim” ou “não” e anotar o que pode melhorar na sua campanha.

Não se preocupe, seu professor estará por perto.

Na minha campanha, eu me lembrei de colocar... SIM NÃO PODE MELHORAR

1) Palavras e frases sobre o tema?

2) Frases de efeito ou jogo de palavras?

3) Expressões positivas?

4) Verbos para pedir ou chamar o leitor?

5) Termos para se direcionar ao leitor, como 
“você”, “seu”, “nosso”?

6) Logotipo do autor da campanha? 

7) Slogan da campanha?

Por fim, lembre-se de observar a ortografia e a pontuação do texto, corrigindo os problemas que encontrar.

Atividade 4

A finalidade da atividade é ajudar os alunos a revisarem o próprio texto, com o apoio de um quadro de revisão, 
verificando se e como eles garantiram cada elemento do gênero campanha de conscientização. Nesse momento, 
é importante auxiliar os alunos, caminhando pela sala para incentivá-los a voltar a seus textos a cada pergun-
ta do quadro, para que se acostumem com o papel de leitor crítico, revisor do próprio texto. Uma sugestão de 
avanço dessa atividade é juntar os alunos em dupla e propor a troca de textos; assim o aluno vai ter o desafio de 
revisar um outro texto, que apresenta um estilo diferente e outras dificuldades, aplicando as técnicas de revisão 
para ajudar a melhorar o texto de um colega. Se o professor optou pela produção de texto em grupo, a troca 
pode ocorrer entre os grupos.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 5

Enfim, depois do passo a passo, chegou a vez de você redigir a versão final da sua campanha de conscientiza-
ção!
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Atividade 5

A atividade visa a escrita da versão final, concluindo todo o processo de produção encaminhado, que levou em conta as 
etapas da produção inicial, do planejamento, do rascunho, da revisão/reescrita e da produção final.

Por fim, prontas as versões finais de todos os alunos, você pode, como culminância do trabalho, fazer uma exposição das 
campanhas produzidas e/ou publicá-las no site ou nos murais da escola. Esse momento é muito importante para os alunos, 
pois, além de reconhecer todo o trabalho dispendido, ensina-lhes que os textos existem para circular em situações reais de 
comunicação.

Habilidades relacionadas ao estudo do gênero:

Campo da vida pública

Campanha comunitária/texto de conscientização

Produção

Contexto de produção

a) Planejar o texto a ser redigido, tendo em vista as condições de produção: público-alvo, local de circulação, finalidade.

Construção composicional

b) Utilizar as formas de composição do gênero: logotipo, slogan, qualidade do produto anunciado, foto/ilustração e texto.

Estilo

c) Utilizar o modo base da persuasão no texto publicitário: imperativo;

d) Utilizar palavras e/ou expressões que caracterizam positivamente a ideia;

e) Utilizar, ao escrever para o público infantil, os recursos de persuasão: cores, imagens, slogan, escolha de palavras, jogo 
de palavras, tamanho e tipo de letras, diagramação.

Leitura

Contexto de produção

a. Reconhecer o local e o momento de circulação do texto, os índices/pistas que permitem identificar o público-alvo e os 
papéis sociais dos participantes (autor e leitores);

b. Reconhecer a finalidade do gênero.

Construção composicional

c. Analisar, a partir do contexto de produção, os elementos que constituem a campanha comunitária e a finalidade de cada 
um desses elementos: logotipo, slogan, qualidade da ideia anunciada (benefícios à população), foto/ilustração e texto.

Estilo:

d. Reconhecer e analisar os efeitos de sentido produzidos pelo modo base da persuasão no texto publicitário (Imperativo);

e. Reconhecer e analisar palavras ou expressões que caracterizam positivamente a ideia;

f. Identificar e discutir o propósito do uso de recursos de persuasão (cores, imagens, escolha de palavras, jogo de palavras, 
tamanho de letras) como elementos de convencimento.

Orientação ao
PROFESSOR


