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Habilidades
FOCO

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

 (EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, 
participantes, local e momento/tempo da 
ocorrência do fato noticiado.

Habilidades
RELACIONADAS

 

 (EF35LP06) Recuperar relações entre 
partes de um texto, identificando substi-
tuições lexicais (de substantivos por sinô-
nimos) ou pronominais (uso de pronomes 
pessoais, possessivos, demonstrativos) 
que contribuem para a continuidade do 
texto.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

Procedimentos/estratégias de leitura relacio-
nados aos objetivos de leitura de uma notícia.



3. Marta, jogadora brasileira, titular absoluta da seleção brasileira feminina, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo.

4. Neymar, jogador brasileiro, titular da seleção brasileira masculina. Criado nas categorias de base do Santos, foi para o 
Barcelona (Espanha) e atualmente defende o PSG (França).

5. Ronaldinho, jogador brasileiro que atuou na seleção brasileira e em um dos principais times da Espanha, o Barcelona. Já 
está ´aposentado`, mas continua em evidência participando de propagandas e campanhas.

Como curiosidade, o professor pode ainda falar mais sobre o jogador Ronaldinho que virou personagem da Turma da Môni-
ca, ganhando uma revistinha só para ele. No mesmo caminho, em 2019, a jogadora Formiga também virou personagem da 
Turma da Mônica.

Orientação ao
PROFESSOR
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LP
Anos Iniciais 4º Ano

V Encontro de Formação de Professores 
Leitura e Interpretação de Texto: Notícia

Ponto de
PARTIDA

Você gosta de futebol? Conhece jogadores e jogadoras de times brasileiros e mundiais? Sabe o nome dos joga-
dores e da jogadora que aparecem nas figurinhas abaixo? De que países eles são? Eles são pessoas conhecidas no 
mundo do futebol?

Vamos, oral e coletivamente, responder às perguntas? Assim, quem não conhecer vai ficar sabendo de muitas 
coisas sobre eles.



4 Social

INTRODUÇÃO
A notícia é um gênero textual que deve estar constantemente presente nos trabalhos escolares, exatamente por ser uma 
forma sistemática e periódica de acesso aos acontecimentos do mundo.

Informar-se é uma ação imprescindível para a construção e o exercício da cidadania. Conhecer o gênero e suas característi-
cas nos permite elaborar pensamentos críticos sobre a realidade e sobre os próprios meios de comunicação.

Além disso, o trabalho com notícias especialmente voltadas para o público infantil contribui para o desenvolvimento de 
atitudes protagonistas, resultado da participação ativa e efetiva nos acontecimentos comuns à infância.

Por ter como finalidade relatar fatos recentemente ocorridos, as notícias são efêmeras e, por isso, deve-se constantemente 
acrescentar outras, referentes à época da realização das atividades, com o cuidado de elaborar questões relativas à com-
preensão do conteúdo, características do gênero textual e análise da língua.

Características do gênero:

Campo da vida pública: Notícia impressa e digital

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;

c. Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias e concluir sobre qual é mais confiável 
e por quê.

Construção composicional:

d. Reconhecer e analisar a organização textual típica da notícia: título, olho (subtítulo que geralmente é grafado em 
itálico) e corpo da notícia (constituído de lead/lide — respostas às questões o que, onde, quando, como quem, como/
porque aconteceu o fato — e demais parágrafos que detalham as informações a respeito do fato).

Estilo:

e. Identificar tempos verbais predominantes, justificando seu emprego;

f. Identificar no texto os dados que contribuem para sua confiabilidade/credibilidade;

g. Identificar a pessoa verbal (3ª pessoa) e reconhecer o efeito de sentido provocado;

h. Comparar as versões impressa e digital

Ponto de
PARTIDA

O objetivo da atividade não é o conhecimento aprofundado sobre futebol, seleções e detalhes sobre os jogadores e a joga-
dora, espera-se apenas a mobilização de conhecimentos prévios sobre um tema que, em geral, todos têm algo a dizer. Além 
disso, oportunizará a reflexão, inicial, sobre o fato principal da notícia que os alunos lerão na Atividade 2.

É possível que o assunto não desperte inicialmente o interesse de todos, mas poderão ser envolvidos a partir do momento 
em que começarem os comentários sobre as cinco personalidades das fotos que são, respectivamente,

1. Cristiano Ronaldo, jogador português, com passagem de sucesso pela seleção de seu país, pelo clube Real Madrid (Espa-
nha) e, atualmente, atua no Juventus (Itália). Já foi eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo.

2. Leonel Messi, jogador argentino, também com passagem de sucesso pela seleção de seu país e pelo Barcelona (Espa-

Orientação ao
PROFESSOR
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3. Marta, jogadora brasileira, titular absoluta da seleção brasileira feminina, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo.

4. Neymar, jogador brasileiro, titular da seleção brasileira masculina. Criado nas categorias de base do Santos, foi para o 
Barcelona (Espanha) e atualmente defende o PSG (França).

5. Ronaldinho, jogador brasileiro que atuou na seleção brasileira e em um dos principais times da Espanha, o Barcelona. Já 
está ´aposentado`, mas continua em evidência participando de propagandas e campanhas.

Como curiosidade, o professor pode ainda falar mais sobre o jogador Ronaldinho que virou personagem da Turma da Môni-
ca, ganhando uma revistinha só para ele. No mesmo caminho, em 2019, a jogadora Formiga também virou personagem da 
Turma da Mônica.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 1

Você costuma acompanhar os noticiários da TV, dos jornais e das revistas ou da internet?

Como você se mantém informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo? Quais fatos costumam chamar 
sua atenção? Há assuntos que lhe interessam mais? Quais?

Você, por exemplo, sabe:

-Quem foi eleito o melhor jogador do mundo em 2019?

-Por que o governo está com uma intensa campanha de vacinação?

-Qual jogadora brasileira foi eleita a melhor do mundo por 6 vezes?

-Por que a Amazônia está, atualmente, em destaque nos noticiários do Brasil e do mundo?

-Por que Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica, esteve em destaque nos noticiários?

-Por que alguns animais continuam correndo o risco de extinção?
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Depois de participar da roda de conversa, com certeza, você ficou sabendo mais sobre os acontecimentos desta-
cados acima, e também pôde falar sobre outros que devem ter surgido durante a conversa, não é?

Ao participar da conversa, você e seus colegas puderam se atualizar, se informar sobre acontecimentos recentes. 
São esses acontecimentos que alimentam a notícia, gênero textual que vocês verão nesse Passaporte Didático.

Atividade 1

O objetivo da atividade é oportunizar experiências que permitam desenvolver o interesse/curiosidade, a reflexão e sensibili-
dade dos alunos em relação aos fatos que acontecem na sua comunidade, na sua cidade, no seu país e no mundo e afetam, 
direta ou indiretamente, a vida das pessoas, assim como a criação de autonomia e a construção de pensamento crítico para 
poder se situar em relação a interesses e posicionamentos diversos.

As questões propostas na atividade são apenas sugestões, que permitem acréscimos, reformulações etc.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 2

Agora, vocês lerão o título e o subtítulo de um texto. Depois, oral e coletivamente, vão conversar sobre ele.

Fã de Marta, menina de nove anos disputará liga de futebol masculino catarinense

Com apoio dos pais, técnico e amigos, Natália Pereira, de Florianópolis, dribla o preconceito e mostra a força do futebol 
feminino

Depois de ler, respondam, oralmente, às perguntas.

1. Qual acontecimento está em destaque no título do texto?

2. Quem é Marta?

3. No subtítulo, aparece o nome da menina? Qual sua idade?

4. Qual o sentido de ´dribla` na expressão “dribla o preconceito”?

5. Pela leitura do título e subtítulo, é possível saber de que preconceito se está falando?

6. Quem apoia a menina na sua iniciativa de jogar futebol?

7. Você já tinha conhecimento desse fato?

 Depois de ler, conversar, refletir e levantar hipóteses sobre o acontecimento abordado no texto a partir da leitura 
do seu título e subtítulo, vamos à leitura da notícia.
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Fã de Marta, menina de nove anos disputará liga de futebol masculino catarinense

Com apoio dos pais, técnico e amigos, Natália Pereira, de Florianópolis, dribla o preconceito e mostra a força do futebol 
feminino

 Natália, 9, é a primeira garota aprovada em uma peneira de futebol masculi-
no no país. A partir de março, ela vai treinar e jogar pelo sub-11 do Avaí (Florianópolis/
SC), clube da Série A do brasileiro.

Por jamais aceitar “não” como resposta, a garota se tornou a primeira a ser aprovada 
em uma peneira de futebol masculino no país.

 “Foi uma situação atípica para nós, porque nunca houve um teste de menina 
na base. Por saber do histórico dela, demos a oportunidade. E ela aproveitou, e nos 
surpreendeu com sua qualidade técnica”, atesta o coordenador da base do Avaí, Diogo 
Fernandes.

 Enfiadas em um banheiro de sua casa estão as mais de 40 bolas que ganhou 
(e as que continua pedindo de presente). A coleção de bolas só perde para a de laços. 
Natália sempre joga com um laço nos cabelos. Não há chance de a menina entrar em 
campo sem ele. “Não sei quantos tenho, acho que mais de 100. Um dia fiz meu pai 
voltar do meio do caminho para um jogo porque tinha esquecido de pegar um laço em 
casa”, lembra. É com esse adereço na cabeça que ela vai começar no Avaí, seu time 
do coração.

 A camisa com o número 14 — o seu favorito — e o nome “Nati” às costas 
ela já tem, assim como a chuteira colorida. Além do seu item preferido: o laço para o 
cabelo.

SABINO, Alex. Natalia, a menina do laço, vai jogar com garotos no 
Avaí. Folha de S. Paulo, 16  fev. 2019. Esporte, Disponível em: https://

www1.folha.uol.com.br/esporte/2019/02/natalia-a-menina-do-laco-vai-
jogar-com-garotos-no-avai.shtml?origin=uol. Acesso em: 12 abril 2020. 

(Adaptado).

Depois de ler e conversar sobre o texto, você e seu colega vão preencher o quadro abaixo.

Título

O que aconteceu?

Com quem aconteceu?

Onde aconteceu?

Quando aconteceu?

Como aconteceu?
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Atividade 2

Antes de iniciar a leitura da notícia, o professor deve realizar perguntas introdutórias e outras que possam surgir durante a 
discussão sobre o assunto, a fim de levantar os conhecimentos prévios dos alunos. Ele deve solicitar que leiam, inicialmen-
te, apenas o título e o subtítulo da notícia e perguntar: “Vocês já tinham conhecimento dessa informação?”; “Quais infor-
mações vocês acham que encontrarão na notícia?”, entre outras. O professor pode escolher um aluno como escriba, para 
anotar na lousa os sentidos levantados pela turma, como hipóteses, opiniões polêmicas e/ou divergentes, para retomá-las 
após a leitura.

Sugere-se que a leitura seja compartilhada e colaborativa com os alunos, realizando pausas para relacionar as informações 
lidas com os sentidos levantados antes da leitura do texto, assim como confirmar ou não as hipóteses produzidas por eles. 
O professor deve, ainda, intervir, por meio de perguntas, sempre que surgirem opiniões e relatos que possam colaborar e 
ampliar a discussão, durante a leitura. O professor, também, deve recorrer às anotações realizadas para que se contemplem 
todas as antecipações e hipóteses produzidas na predição da leitura.

Explorar inicialmente o título da notícia, que apresenta as informações básicas: quem e o quê. Lembrando que os títulos das 
notícias, em geral, apresentam a mesma estrutura: sujeito e predicado, com verbo no presente.

Em seguida, é a vez do subtítulo: “Com apoio dos pais, técnico e amigos, Natália Pereira, de Florianópolis, dribla o precon-
ceito e mostra a força do futebol feminino”. Neste, é importante que os alunos falem sobre o que entendem por “dribla o 
preconceito”. Qual o sentido de driblar nesse contexto? De que tipo de preconceito se está falando? E também o sentido de 
força em “mostra a força do futebol feminino”.

No 1º§, explorar as informações básicas (Quem, o que, onde, quando, como...) que, em geral, apresentam o lide (em inglês 
lead). O lide está concentrado, geralmente, nos dois primeiros parágrafos do texto, resumindo e situando o leitor quanto 
às principais informações da notícia. Os verbos do texto (inclua-se o lide) devem vir no pretérito, pois eles situam o fato no 
tempo e no espaço em que aconteceram.

No 3º§, temos o depoimento de uma das pessoas envolvidas no acontecimento, que retoma a informação presente no sub-
título: “dribla o preconceito”. O professor pode aproveitar esse depoimento e outro presente no 4º§ para chamar a atenção 
para a forma como as falas dos envolvidos no acontecimento são marcadas nas notícias. A inserção de declarações de 
pessoas envolvidas com os fatos noticiados confere maior credibilidade à notícia, fazendo com que os leitores tenham uma 
visão mais clara acerca do indivíduo citado na matéria. Isso significa dizer que se, além do jornalista, outros envolvidos con-
firmam ou ampliam o(s) fato(s) relatado(s), o uso desse recurso torna a informação mais confiável. Além disso, a responsa-
bilidade pelo que foi dito textualmente nos depoimentos é daquele que disse e não do jornalista. A inclusão de depoimentos 
pode ser feita de duas formas: por meio da reprodução da fala da pessoa envolvida — chamada de discurso citado — ou por 
meio do relato feito pelo jornalista da fala do entrevistado — chamado de discurso reportado.

É importante ressaltar que, em geral, os fatos (acontecimentos) são relatados pela ordem de sua suposta importância. Esta 
decisão cabe ao redator que, conhecedor do perfil de leitor de seu jornal, avalia a importância e o interesse que despertará 
em quem lerá a notícia e, a partir daí, a sequência vai sendo montada em ordem decrescente de importância. Parte-se do 
que se supõe ser o mais importante: o fato central.

O esquema de uma notícia convencional pode ser representado sob a forma de uma pirâmide invertida, representada a 
seguir.

quem – o quê – quando - onde

como

porque

Orientação ao
PROFESSOR
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A parte superior da pirâmide equivale aos primeiros parágrafos, o espaço do lide ou da parte considerada relevante,
por conter as informações importantes ou interessantes da notícia. Em seguida, tem-se restante do texto, em que
surgem informações secundárias até se chegar a detalhes passíveis de exclusão. A pirâmide tem várias utilidades:

 permite leitura rápida do texto, independentemente do seu tamanho: basta ler os primeiros parágrafos e tem-se uma ideia 
geral sobre o fato;

 permite ao jornal decidir o tamanho da matéria na hora da edição; se o texto tem 50 linhas, mas o espaço comporta 
apenas 30, esse esquema favorece a adequação rápida do texto.

Durante a leitura, é importante também refletir sobre o modo como o autor estruturou/organizou o texto; suas escolhas 
lexicais etc. Tomando como exemplo o 4º§, pode-se destacar o uso dos pronomes, substantivos para o estabelecimento da 
coesão no texto.

Enfiadas em um banheiro de sua casa estão as mais de 40 bolas que ganhou (e as que continua pedindo de presente). A 
coleção de bolas só perde para a de laços. Natália sempre joga com um laço nos cabelos. Não há chance de a menina 
entrar em campo sem ele. “Não sei quantos tenho, acho que mais de 100. Um dia fiz meu pai voltar do meio do caminho 
para um jogo porque tinha esquecido de pegar um laço em casa”, lembra. É com esse adereço na cabeça que ela vai 
começar no Avaí, seu time do coração.

Após o processo de leitura da notícia, sugere-se que, em dupla, os alunos preencham a tabela, que deverá ser socializada 
posteriormente.

Título Fã de Marta, menina de nove anos disputa liga de futebol catarinense

O que aconteceu? Menina disputará o sub-11 do clube Avaí

Com quem aconteceu? Natália, menina de 9 anos

Onde aconteceu? Florianópolis (SC)

Como aconteceu? A menina passou pela peneira de futebol masculina do clube

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 3

Do futebol para o mundo animal! Agora, vamos ler outra notícia, que está incompleta. Sua tarefa será completá-la.

Filhote de espécie rara de macaco nasce em zoológico da Inglaterra

Bebê nasce com pelos avermelhados que escurecem na fase adulta.

18/03/2019
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O recém-nascido é o primeiro de sua espécie a nascer em cativeiro, e é um passo para a conservação dessa 
espécie ameaçada de extinção.

O macaco-folha nasce com pelos avermelhados, que vão escurecendo gradualmente até ficarem totalmente 
pretos (com uma faixa branca na boca) na fase adulta.

A espécie é nativa do nordeste do Vietnã e sul da China, onde vive em uma altitude pouco maior do que a maio-
ria dos langures*, segundo o zoológico. Sua população foi reduzida a 15% principalmente por causa da caça e da 
destruição do seu habitat natural.

Filhote nasce com pelos avermelhados que escure-
cem na fase adulta (Foto: Gareth Fuller/AP)

FILHOTE de espécie rara de macaco nasce 
em zoológico da Inglaterra. G1, 18 mar. 2014. 

Natureza. Disponível em: http://g1.globo.com/
natureza/noticia/2014/03/filhote-de-especie-

rara-de-macaco-nasce-em-zoologico-da-
inglaterra.html. Acesso em: 12 abril 2020.

Agora, leia os trechos a seguir. Depois, escolha aquele que pode ser o lead, ou seja, o 1º parágrafo da notícia que 
você leu.

 Ameaçado de extinção, o macaco-folha é uma espécie encontrada apenas na China e Vietnã, onde é vítima de 
caçadores e da degradação de seu habitat natural.

 Um filhote do macaco-folha, um dos primatas mais raros do mundo, nasceu em um zoológico na cidade de 
Kent, na Inglaterra, há cerca de três semanas, e foi exibido pela primeira vez neste domingo (17).

 Espécie de macaco, que vive em cativeiro, tem pelos avermelhados quando nasce. O primata corre risco de 
extinção.

 Poucas pessoas conhecem o macaco-folha, mas são belos animais, muito ativos, incrivelmente ágeis e inteli-
gentes.
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Atividade 3

Como já dito anteriormente, uma das características da notícia é apresentar as informações em ordem decrescente de 
importância, ou seja, partir da mais relevante para a que tem menos relevância.

O professor deve mediar o trabalho nas duplas, intervindo para colocar questões relativas à organização do gênero em 
estudo, como também em relação à coerência e coesão.

Filhote de espécie rara de macaco nasce em zoológico da Inglaterra

Bebê nasce com pelos avermelhados que escurecem na fase adulta.

 18/03/2019

 Um filhote de macaco-folha, um dos primatas mais raros do mundo, nasceu em um zoológico na cidade de Kent, 
na Inglaterra, há cerca de três semanas, e foi exibido pela primeira vez neste domingo (17). 

 O recém-nascido é o primeiro de sua espécie a nascer em cativeiro, e é um passo para a conservação dessa espé-
cie ameaçada de extinção.

 O macaco-folha nasce com pelos avermelhados, que vão escurecendo gradualmente até ficarem totalmente pretos 
(com uma faixa branca na boca) na fase adulta.

 A espécie é nativa do nordeste do Vietnã e sul da China, onde vive em uma altitude pouco maior do que a maioria 
dos langures*, segundo o zoológico. Sua população foi reduzida a 15% principalmente por causa da caça e da destruição do 
seu habitat natural.

FILHOTE de espécie rara de macaco nasce em zoológico da Inglaterra. G1, 18 mar. 2014. 
Natureza. Disponível em: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/03/filhote-de-especie-
rara-de-macaco-nasce-em-zoologico-da-inglaterra.html. Acesso em: 12 abril 2020.

*langure: nome comum de várias espécies de mamíferos símios.

 Um caminho a ser seguido na leitura da notícia, na qual falta o lide (1º parágrafo), é estabelecer um objetivo para 
a leitura, que pode ser o reconhecimento da unidade temática do texto. Sendo assim, deve-se explorar, antes da leitura 
do corpo do texto, apenas título e subtítulo. No título, deve-se observar o uso do adjetivo ´rara`, pois é ele que determina o 
acontecimento ter virado notícia. Macacos nascem todos os dias, espécies raras de macaco, não; logo, a unidade temática 
está em “o nascimento de uma espécie rara de macaco”.

 O professor deve, na leitura da notícia, retomar os estudos das atividades anteriores, a fim de que o aluno possa 
mobilizar seus conhecimentos sobre o gênero textual notícia. Aqui, cabe lembrar o que é e a finalidade do lide, respondendo 
às perguntas: o que, quem, onde e quando. Deve-se explorar, ainda, o conceito de pirâmide invertida, ou seja, das informa-
ções mais relevantes para as menos relevantes.

Para a compreensão global do texto e interpretação, pode-se explorar questões como: Por que esse acontecimento virou 
notícia? Que outras palavras no texto foram usadas para se referir ao filhote de macaco? (Observar que as palavras estão 
no mesmo campo semântico: bebê, recém-nascido) Por que o nascimento desse primata é importante? O filhote nasceu 
em seu habitat natural? (Explorar o significado da expressão) Quais são as principais características dessa espécie? Qual a 
relação da expressão habitat natural com a palavra cativeiro?

Orientação ao
PROFESSOR


