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Habilidades
FOCO

 (EF03LP18) Ler e compreender, com 
autonomia, notícias, dentre outros gêneros 
do campo jornalístico, de acordo com as 
convenções do gênero e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto.

 (EF35LP06) Recuperar relações entre partes 
de um texto, identificando substituições 
lexicais (de substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes anafóricos – 
pessoais, possessivos, demonstrativos) que 
contribuem para a continuidade do texto.

Habilidades
RELACIONADAS

 

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

 (EF35LP04) Inferir informações implícitas 
nos textos lidos.

 (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com 
base no contexto da frase ou do texto.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

Compreensão em leitura. Estrutura composi-
cional do texto. Estratégia de leitura.
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LP
Anos Iniciais 3º Ano

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

Ponto de
PARTIDA

No texto que o professor lerá a seguir, um jornalista fala da conversa que teve com uma amiga, a Izabel, sobre um 
tema que você já, já vai descobrir...

Tive uma conversa bem séria com uma amiga, a Izabel. Ela resolveu jogar na minha cara sua teoria de que jorna-
listas nada mais são do que sujeitos que se dedicam a divulgar notícias ruins.

Fiquei bravo. Alto lá, Izabel! Jornalistas noticiam as coisas que acontecem. Não é culpa nossa se a natureza está 
sendo devastada a ponto de transformar o clima em uma bagunça, se os meios de transporte são caóticos, se há 
muitos desempregados no país, se as chuvas provocam alagamentos e destruição...

Além disso, entre uma tragédia e outra, costumamos mostrar exemplos positivos, boas histórias. Izabel fez 
um gesto de desdém, pegou o celular, abriu o portal mantido por um grande jornal e começou a ler em voz alta as 
manchetes. Todas desanimadoras! Eu disse basta no momento em que minha amiga destacou a seguinte: "Trabalho 
infantil: quase 1 milhão de menores trabalham em situação ilegal no Brasil”.

Dei-me por vencido. Izabel estava cheia de argumentos!...

Disponível em: https://www.bonde.com.br/blogs/e-noticia/noticias-
incomuns-434306.html. Acesso em: abril 2020. Adaptado

E aí, vocês concordam com o jornalista ou com a Izabel? De fato, os jornais só veiculam notícias ruins, como diz a 
Izabel? Ou eles também veiculam notícias boas, como diz o jornalista?

Para vocês, quais seriam exemplos de notícias boas e notícias ruins? Escrevam alguns no quadro abaixo.

Notícias BOAS Notícias RUINS
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INTRODUÇÃO
A notícia é um gênero textual que deve estar constantemente presente na sala de aula, 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 voltado para o público infantil, contribui para o desenvolvimento de 
atitudes protagonistas, resultado da participação ativa e efetiva nos acontecimentos que dizem respeito também à infância.

Por ter como finalidade informar sobre fatos recentemente ocorridos, as notícias são efêmeras e, por isso, deve-se cons-
tantemente acrescentar outras, recentes à época da realização das atividades, com o cuidado de elaborar questões sobre o 
gênero e seus aspectos contextuais, composicionais e linguísticos, bem como seu conhecimento de mundo, de língua e de 
texto.

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.

Orientação ao
PROFESSOR
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Ponto de
PARTIDA

No Ponto de Partida, tenciona-se uma reflexão inicial sobre o que é uma notícia, por que elas são escritas, os fatos aborda-
dos nelas, a quem se destinam etc. O professor deve ficar atento às colocações, não se esquecendo de que alunos dos anos 
inicias, em geral, não têm uma prática de leitura voltada para a busca de informações, de saber o que acontece no Brasil e 
no mundo.

O texto selecionado oportuniza essa discussão, na medida em que expõe os dois lados da moeda (jornalista e leitor), com 
apresentação da argumentação de um e outro. Além disso, antecipa o tema deste Passaporte Didático, que pretende apre-
sentar aos alunos um gênero textual importante para a sua formação de leitor e cidadão.

Na sequência, os alunos são solicitados a explicitar o que para eles são notícias boas e notícias ruins. Aqui, entra um impor-
tante componente da notícia, que pode ser proposto em forma de pergunta: “Vocês sabem como os jornais selecionam os 
fatos que merecem ser notícia? Quais são os critérios elementares para definir a importância de uma notícia?”. Os critérios, 
segundo o manual da Folha, são:

 Ineditismo: A notícia inédita é mais importante do que a já publicada.

 Improbabilidade: A notícia menos provável, inesperada, é mais importante do que a esperada.

 Interesse: Quanto mais pessoas puderem ter suas vidas afetadas pela notícia, mais importante ela se torna.

 Apelo: Quanto maior a curiosidade a ser despertada pela notícia, mais importante ela é.

 Empatia: Quanto mais pessoas puderem se identificar com as pessoas envolvidas e a situação da notícia, mais importan-
te ela é.

O conceito de notícias boas e notícias ruins, atrelado às respostas que darão para as perguntas acima pode funcionar como 
um diagnóstico para o professor levantar o que os alunos já sabem a respeito do tema e gênero trabalhado e o que ainda 
precisam aprender.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 1

Aconteceu... é notícia?... Boa ou ruim? Confira, assistindo ao vídeo!

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5-BBLTFux0Q. Acesso em: mar. 2020

Atividade 1

Os nativos digitais são extremamente visuais. A imagem atrai e prende a atenção, por isso a primeira atividade sobre o 
gênero notícia é para ser assistida.

Depois de assistirem, promova uma roda de conversa sobre o vídeo, não se esquecendo de fazer anotações que possam ser 
retomadas posteriormente, na sequência de atividades.

Sobre o vídeo, é interessante chamar a atenção, caso os alunos não percebam, para o suporte/portador, para as pessoas 
que aparecem no vídeo: repórter, cordelista, grupo Depois da cinco, que são entrevistados, para o fato/acontecimento 
noticiado.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 2

Observe, com atenção, as imagens e os títulos que as acompanham. Depois, você e seus colegas vão conversar 
sobre o assunto.

MACHU PICHU GANHA PASSEIO ACESSÍVEL PARA 
CADEIRANTES

1

PRIMEIRO GORILA DA AMÉRICA DO SUL NASCIDO  
NO ZOOLÓGICO DE BH COMPLETA UM ANO

2
PAPAGAIO ROUBADO VOLTA SOZINHO  

PARA ZOOLÓGICO

3

ARGENTINO CRIA TANQUE DE GUERRA  
QUE DISPARA LIVROS

4

1. (Disponível em: https://www.jornaljoca.com.br/cartas-dos-leitores-edicao-127/. Acesso em: abril 2020.)
2. (Disponível em: https://noticias.r7.com/minas-gerais/primeiro-gorila-da-america-do-sul-nascido-no-zoologico-de-bh-completa-um-ano-05082015. 

Acesso em: abril 2020.)
3. (Disponível em: https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2019/04/30/papagaio-roubado-volta-sozinho-para-zoologico--animal-ja-levou-tiro-e-foi-

mordido-por-cobra.html. Acesso em: abril 2020.)
4. (Disponível em: https://ciclovivo.com.br/inovacao/inspiracao/argentino-cria-tanque-de-guerra-que-dispara-livros/. Acesso em: abril 2020.)

Prontos para falar? Então, vamos lá!...

1) Por que o nascimento de um gorila virou notícia? Esse não é um acontecimento comum? Gorilas não nascem 
todos os dias?

2) “Tanque de guerra dispara livros”... Achou estranho? Essa é uma notícia inusitada, incomum? Por quê?

3) “Papagaio volta sozinho para o zoológico”. Esse é um acontecimento curioso, desperta a atenção, pode levar o 
leitor a ler o texto?

4) Vocês já ouviram falar na cidade de Machu Pichu? Sabem onde ela fica? Por que a cidade, assim como o nasci-
mento do gorila, virou notícia?
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Machu Picchu (significa, em quíchua, "velha montanha"), também chamada "cidade perdida dos 
Incas", é uma cidade pré-colombiana, localizada no topo de uma montanha, a 2400 metros de altitude, 
no vale do rio Urubamba, atual Peru. Confira no mapa!

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu. Acesso em: abril 2020

Sabe por que os cadeirantes não podiam visitar a cidade? Ela é considerada patrimônio mundial, por isso não é 
possível fazer mudanças em sua estrutura. Sendo assim, nunca foram instaladas rampas de acessibilidade em 
Machu Picchu, o que dificultava a visita de cadeirantes. Agora, com o uso de cadeiras de rodas adaptadas, feitas para 
aguentar o relevo da área, cheio de subidas e descidas, todos — indistintamente — podem fazer o passeio.

?
Você

SABIA?

Atividade 2

O objetivo da atividade é oportunizar experiências que permitam desenvolver o interesse, a curiosidade, a reflexão e a sensi-
bilidade dos alunos em relação aos fatos que acontecem na sua comunidade, na sua cidade, no seu país e no mundo e que 
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, reformulação etc.

Para encaminhar a reflexão proposta pelas questões, oriente-se pelos critérios a seguir, já destacados no Ponto de Partida, 
que são:

 Ineditismo: A notícia inédita é a mais importante do que a já publicada.

 Improbabilidade: A notícia menos provável, inesperada, é mais importante do que a esperada.

 Interesse: Quanto mais pessoas puderem ter suas vidas afetadas pela notícia, mais importante ela se torna.

 Apelo: Quanto maior a curiosidade a ser despertada pela notícia, mais importante ela é.

 Empatia: Quanto mais pessoas puderem se identificar com as pessoas envolvidas e a situação da notícia, mais importan-
te ela é.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 3

Observem, com atenção, as imagens abaixo. Depois, respondam: “Qual a ligação que pode ter entre elas?”
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Atividade 3

Para a realização da Atividade 3, é importante reler um trecho do texto que está na introdução deste Passaporte Didático, 
que é “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 características nos permite elaborar pensamentos críticos 
sobre a realidade e sobre os próprios meios de comunicação. Além disso, o trabalho com notícias especialmente voltado para 
o público infantil contribui para o desenvolvimento de atitudes protagonistas, resultado da participação ativa e efetiva nos 
acontecimentos que dizem respeito também à infância à infância.”

Posto isto, sugere-se que o professor assista ao vídeo Cartas para Brumadinho. 

Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=RAbVe6M8N8A. Acesso em: abril 2020.

O vídeo contextualiza as propostas de trabalho das Atividades 3 e 4. Em 3, o aluno será “convidado” a mobilizar conhecimen-
tos lendo as fotos, refletindo sobre elas, relacionando-as, levantando hipóteses etc.

É importante não subestimar a capacidade de os alunos refletirem sobre temas considerados “adultos”, se assim for, 
estaremos excluindo, cerceando seu direito de acesso à informação. Tragédias, como a de Brumadinho, atingem a todos, 
indistintamente.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 4

Que tal uma leitura compartilhada do texto abaixo? O professor lê, vocês acompanham e comentam. Combina-
do? Ah!... Tem mais uma coisa, durante a leitura, vocês podem usar estratégias de leitura que auxiliarão na com-
preensão do texto, são elas:

 marcar palavras importantes para a compreensão do texto ou palavras desconhecidas (?);

 grifar, sublinhar, circular passagens do texto que considera importantes para a compreensão do texto;

 fazer paráfrase, ou seja, dizer com outras palavras uma passagem do texto, a fim de torná-la mais simples ou 
interpretá-la;

 fazer comentários: escrever uma dúvida, relacionar uma passagem com uma vivência de leitura anterior, por 
exemplo; elaborar perguntas para buscar respostas na continuidade da leitura do texto etc.

Vamos à leitura do texto!
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LEITORES DO JOCA E JOVENS DE 
BRUMADINHO TROCAM CARTAS DE 

SOLIDARIEDADE

Após o rompimento da barragem, leitores do 
Joca enviam mensagens de apoio aos jovens 

moradores da cidade.

Crianças e jovens participaram da campanha “Mande 
uma Carta para Brumadinho”, na qual foram convidados a 
escrever mensagens de apoio para estudantes da cidade 
e encaminhá-las para a redação do Joca. O jornal se 
encarregou de enviar as cartas para escolas do município, 
acompanhadas de selos para possíveis respostas e as 
distribuindo em igual número entre os colégios.

Foram recebidas mais de 2.200 mensagens, vindas de re-
giões e realidades diferentes do Brasil e até de quem mora 
no exterior. Não demorou para que alguns estudantes de 
Brumadinho respondessem as cartas recebidas. Com 
isso, a equipe do Joca foi até o município e visitou escolas 
para saber mais sobre a experiência.

“Chegaram cartas para vocês”

Henrique A., de 9 anos, do Centro Educacional Maria 
Madalena Friche Passos (Cemma), em Brumadinho, conta 
que, um dia, a supervisora da escola entrou na sala com 
um envelope cheio de cartinhas e o entregou para a pro-
fessora. Ela, então, leu em voz alta algumas mensagens. 
“Ficamos surpresos, foi bem legal”, diz Henrique, que, 
depois, reuniu-se em um grupo com outros estudantes 
para escrever um agradecimento à escola de São Paulo 
que tinha enviado as correspondências.

Cartas na era do WhatsApp

Acostumados a se comunicar por aplicativos de troca de 
mensagens, muitos alunos nunca tinham trocado cartas 
pelo correio — e dizem que, após receber as correspon-
dências dos leitores do Joca, passaram a gostar da 
experiência. “É mais legal receber uma carta do que um 
WhatsApp, porque parece mais real”, diz Ana Clara M., de 
11 anos, da Escola Municipal Carmela Caruso Aluotto, de 
Brumadinho. “Podemos ver a letra da pessoa, imaginar 
como ela é. Além disso, ficamos ansiosos para receber a 
resposta.”

Leitores do Joca e jovens de Brumadinho trocam cartas de solidariedade. Notícia. 
Jornal Joca, São Paulo, 14 de junho de 2019. Disponível em: https://www.jornaljoca.

com.br/leitores-do-joca-e-jovens-de-brumadinho-trocam-cartas-de-solidariedade/. 
Acesso em: abril 2020. Adaptado

E então, o que acharam da notícia? Gostaram da iniciativa do jornal Joca? E dos leitores? Essa iniciativa foi impor-
tante para os estudantes de Brumadinho? Vocês participariam de uma iniciativa como essa?
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Atividade 4

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 dos alunos.

Fala-se bastante em objetivos de leitura, estratégias de leitura. Como o ensino e a aprendizagem se dá na prática, lá na 
sala de aula?... Sugere-se que o professor comece solicitando aos alunos que leiam apenas o título da notícia (que pode 
ser transcrita na lousa), seguido da pergunta: “Vocês já tinham conhecimento dessa informação?”. Feita a pergunta, seria 
interessante o professor, leitor proficiente, tentar se colocar no lugar do aluno, antecipando facilidades e dificuldades que 
eles podem encontrar.

Leitores do Joca e jovens de Brumadinho trocam cartas de solidariedade

 Quais “pistas” o título da notícia oferece para hipóteses sobre a expressão “do joca”, por exemplo? Se relacionada à pala-
vra “leitores”, é possível saber do que se trata? Por quê?

 E Brumadinho? Note-se que a palavra está no meio da frase, começando com letra maiúscula. Quando se usa letra 
maiúscula? Além disso, temos também a questão do uso da preposição: “... jovens de Brumadinho. O que isso significa? 
A preposição, aqui, é indicadora de lugar; logo, Brumadinho podem ser um lugar?

 É possível saber, pela leitura do título da notícia, quem troca cartas? Que tipo de cartas são trocadas? Em que situações 
é possível trocar cartas de solidariedade?

 Não se pode esquecer que o título responde a duas perguntas básicas: quem e o quê, respectivamente, Leitores do Joca 
e jovens de Brumadinho + trocam cartas de solidariedade.

E continua...

LEITORES DO JOCA E JOVENS DE BRUMADINHO TROCAM CARTAS DE SOLIDARIEDADE
Após o rompimento da barragem, leitores do Joca enviam mensagens de apoio aos jovens moradores da cidade.

Em seguida, acrescente ao título o subtítulo, a fim de que os alunos possam confirmar e/ou descartar as hipóteses levanta-
das, com alguns questionamentos...

 Note-se que também no subtítulo aparece a expressão “leitores do Joca”. Afinal, quem é esse tal de Joca?

“O Joca é o primeiro e único jornal (em versão impressa e digital) para crianças e jovens do Brasil. Publicado pela Editora 
Magia de Ler desde 2011, foi inspirado nas publicações do gênero na Europa, e nasceu para suprir uma deficiência no 
mercado editorial brasileiro: a inexistência de um jornal exclusivamente para esse público. Trata-se, portanto, de um projeto 
ousado, pioneiro e de grande contribuição para a formação educacional.” 

Disponível em: https://www.sympla.com.br/
jornaljoca. Acesso em: abril 2020

 Em “... moradores da cidade”, temos a resposta para “... jovens de Brumadinho”?

 Lembram-se de uma informação no título que diz “... trocam cartas de solidariedade”? Qual informação no subtítulo ajuda 
a explicar o que é solidariedade? São as “mensagens de apoio”?

 Quem envia as mensagens, são os jovens ou os leitores do Joca? Por que esses jovens precisam de mensagens de 
apoio?

 O trecho do subtítulo “Após o rompimento da barragem” responde à pergunta acima? De que rompimento se fala? Alguém 
se lembra desse acontecimento, quando foi?

Orientação ao
PROFESSOR
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O rompimento de barragem em Brumadinho em 25 de janeiro de 2019 resultou no maior desastre ambiental da mineração 
no Brasil. A barragem de rejeitos, cuja designação oficial era barragem da Mina do Feijão, classificada como de "baixo risco" 
e "alto potencial de danos", era controlada pela Vale S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro-Carvão, na região de Córrego 
do Feijão, no município brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O rompimento resultou em 
um desastre de grandes proporções, considerado como um desastre industrial, humanitário e ambiental, com 259 mortos e 
11 desaparecidos. O desastre pode ainda ser considerado o segundo maior desastre industrial do século e o maior acidente 
de trabalho do Brasil. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Rompimento_de_barragem_em_Brumadinho. 

Acesso em: abril 2020

O corpo da notícia...

Depois de lerem e conversarem sobre o título e o subtítulo, com a notícia em mãos (ou projetada), sugere-se a leitura com-
partilhada do texto. Se a opção for pelo texto impresso, seria interessante orientar os alunos a fazerem grifos/sublinhados, 
comentários, anotações que julgarem relevantes para a continuidade da leitura, são as tais estratégias de leitura... em 
desenvolvimento.

Crianças e jovens participaram da campanha “Mande uma Carta para Brumadinho”, na qual foram convidados a escre-
ver mensagens de apoio para estudantes da cidade e encaminhá-las para a redação do Joca. O jornal se encarregou de 
enviar as cartas para escolas do município, acompanhadas de selos para possíveis respostas e as distribuindo em igual 
número entre os colégios.

 Note-se que muitas perguntas que não foram respondidas com a leitura do título e subtítulo poderão ser respondidas 
com a leitura do lead da notícia. Vamos a elas...

 A troca de cartas entre os leitores do Joca e os jovens de Brumadinho foi motivada pela campanha organizada pelo 
jornal: “Mande uma carta para Brumadinho”.

 O teor/conteúdo das cartas deveria ser “mensagens de apoio” para os estudantes de Brumadinho. Lembre-se de que o 
apoio é resultado da tragédia vivida pela cidade (subtítulo).

 As cartas foram enviadas para a redação do jornal, que se encarregou de enviar as cartas para as escolas do município. 
Lembre-se das tais “pistas” que o autor do texto vai deixando para o leitor, é a tal da progressão temática, aqui, especifi-
camente, presente na seleção lexical. Note-se, no título, o uso das palavras leitores; no 1º§, redação e jornal, todas dentro 
do mesmo campo semântico.

Ainda no corpo da notícia...

Em que ordem se relatam os fatos em uma notícia? Na ordem em que aconteceram? Na ordem de importância?

Em geral, os fatos 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.

Foram recebidas mais de 2.200 mensagens, vindas de regiões e realidades diferentes do Brasil e até de quem mora 
no exterior. Não demorou para que alguns estudantes de Brumadinho respondessem as cartas recebidas. Com isso, a 
equipe do Joca foi até o município e visitou escolas para saber mais sobre a experiência.

 Considerando-se que os fatos são relatados pela ordem de sua suposta importância, o 2º§ traz informações complemen-
tares, que mostram o desencadeamento da ação proposta pela campanha do jornal Joca.

 Para saber como o texto é construído, como as ideias se relacionam, é importante que o aluno reconheça, como: “A que 
o pronome isso se refere, a uma palavra, a uma ideia? Qual? E sobre a experiência? Qual foi a experiência, é possível 
recuperar essa informação no texto, onde ela aparece?

 Diz-se que a equipe do Joca foi até o município. Qual é o município? Essa informação também pode ser recuperada no 
texto?

Orientação ao
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Continuando...

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 confirmam ou ampliam o(s) fato(s) relatado(s), o uso desse recurso torna a informação mais 
confiável. Além disso, a responsabilidade pelo que foi dito textualmente nos depoimentos é daquele que disse e não do 
jornalista.

“Chegaram cartas para vocês”

Henrique A., de 9 anos, do Centro Educacional Maria Madalena Friche Passos (Cemma), em Brumadinho, conta que, um dia, 
a supervisora da escola entrou na sala com um envelope cheio de cartinhas e o entregou para a professora. Ela, então, leu 
em voz alta algumas mensagens. “Ficamos surpresos, foi bem legal”, diz Henrique, que, depois, reuniu-se em um grupo com 
outros estudantes para escrever um agradecimento à escola de São Paulo que tinha enviado as correspondências.

 Em “Chegaram cartas para vocês”, qual a justificativa para o uso das aspas? Essa frase foi dita por alguém? Quem? É 
possível obter a resposta com a leitura do trecho em destaque.

 Por que a frase “Ficamos surpresos, foi bem legal” aparece entre aspas? Ela foi dita por alguém? Quem?

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. 
Aqui, temos o discurso citado.

Cartas na era do WhatsApp

Acostumados a se comunicar por aplicativos de troca de mensagens, muitos alunos nunca tinham trocado cartas pelo 
correio — e dizem que, após receber as correspondências dos leitores do Joca, passaram a gostar da experiência. “É mais 
legal receber uma carta do que um WhatsApp, porque parece mais real”, diz Ana Clara M., de 11 anos, da Escola Municipal 
Carmela Caruso Aluotto, de Brumadinho. “Podemos ver a letra da pessoa, imaginar como ela é. Além disso, ficamos ansio-
sos para receber a resposta.”

 Por que se começa com “Cartas na era do WhatApp? Pode ser em função do público-alvo dessa notícia, o suporte/porta-
dor do texto? A resposta aparece na sequência?

 A palavra cartas já apareceu em outro ponto da notícia. Aqui, ela é substituída por outra palavra, qual? (Correspondên-
cias)

 Em “... passaram a gostar da experiência”, a qual experiência se refere? Essa palavra já apareceu antes? (De receber e 
escrever cartas)

 Qual palavra no trecho em destaque mostra que a fala é de Ana Clara? Há no trecho duas declarações da menina. Quais 
são?

O esquema de uma notícia convencional pode ser representado sob a forma de uma pirâmide invertida. 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, vem as informações secundárias até se chegar a detalhes passíveis 
de exclusão. A pirâmide tem várias utilidades, entre elas:

 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 ape-
nas 30, esse esquema favorece a adequação rápida do texto.

Após o processo de leitura da notícia, você deve ter percebido que esse processo não se preocupou em elencar perguntas 
para o aluno responder. A proposta foi de naturalmente proceder à leitura do texto, com planejamento, a fim de que o objeti-
vo de leitura fosse atingido.

Note-se, ainda, que o processo de leitura sugerido garante o trabalho com os aspectos do contexto de produção, da compo-
sição e do estilo do gênero textual notícia. Outras propostas de leitura de notícia são possíveis (e desejáveis).
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SISTEMATIZANDO APRENDIZAGENS

Você gosta de Arte? Conhece algum pintor brasileiro, reconhecido nacional e mundialmente? 

1) Relacione o nome do artista à sua imagem.

( a ) Tarsila do Amaral   ( b )   Cândido Portinari   ( c ) Ivan Cruz

2) Agora, relacione o nome do artista à sua obra.

( a ) Tarsila do Amaral   ( b )   Cândido Portinari   ( c ) Ivan Cruz
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3) Acompanhem a leitura que o professor fará do texto. Depois, em dupla, respondam às questões.

EXPOSIÇÃO INTERATIVA PARA CRIANÇAS HOMENAGEIA TARSILA DO AMARAL
A mostra fica no Farol Santander, em São Paulo, e estará aberta até 2 de fevereiro

 Você já imaginou como deve ser viver dentro de um quadro? A exposição Tarsila Para Crianças, inaugurada em 
26 de novembro, no Farol Santander (no centro de São Paulo), tem como objetivo fazer com que o público possa experi-
mentar exatamente essa sensação.

 A partir de sons, cenários e espaços interativos, as crianças “entram” nos quadros da Tarsila do Amaral, pintora 
brasileira que viveu entre os anos 1886 e 1973.

 No espaço dedicado ao quadro Abaporu, por exemplo, os visitantes podem fazer vários questionamentos ao 
personagem. É possível perguntar sobre a obra, a vida da pintora, suas telas (como os materiais que ela usava para 
pintar e as obras mais importantes) e a arte na época em que ela viveu.

 Além disso, a mostra oferece desenhos de figuras dos quadros da Tarsila para serem coloridos pelas crianças. 
A exposição também tem telas que mostram outros quadros da artista em movimento, testes para o público descobrir, 
por meio das cores, qual quadro da artista é exibido e explicações sobre a vida de Tarsila escritas no sistema braile. 
O braile é um método de escrita feito para pessoas com deficiências visuais, em que elas passam a mão por cima da 
escrita e sentem bolinhas em relevo que formam letras, números ou sinais que seguem os padrões do sistema.

 “Do que eu mais gostei foi a parte da caverna, porque tem muitos desenhos de bichos e atividades legais para 
brincar. Não conhecia a Tarsila, mas gostei que dela”, relata Manuela V., 5 anos.

Disponível em: https://www.jornaljoca.com.br/exposicao-interativa-para-criancas-homenageia-tarsila-
do-amaral/. Acesso em: abril 2020. Adaptado

a) O acontecimento noticiado é

(   ) a exposição sobre a pintora Tarsila.

(   ) o espaço Farol Santander, em São Paulo.

(   ) a exposição para deficientes visuais.

b) A exposição acontece para

(   ) homenagear a pintora.

(   ) entreter as crianças.

(   ) atrair os deficientes visuais.

c) Tarsila do Amaral é uma

(   ) pintora brasileira.

(   ) personagem da obra da artista.

(   ) visitante da exposição.

d) Onde e quando a exposição acontece? 
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e) Onde a notícia foi publicada?

f) Por que essa é uma exposição interativa? 

g) Leia novamente uma frase da notícia.

"Não conhecia a Tarsila, mas gostei que dela”, relatou Mariana, 5 anos.

Na frase, as aspas (“ ”) foram usadas para

(   ) destacar a fala da entrevistada.

(   ) mostrar que a menina gostou da exposição.

(   ) destacar o nome da pintora Tarsila.

Inicie o Sistematizando Aprendizagens perguntando aos alunos se lembram das atividades realizadas anteriormente. Expli-
que-lhes que hoje vão ler, coletivamente, outra notícia. E depois, vão, em dupla, responder algumas questões. Em seguida, 
sugere-se que a conferência da atividade seja realizada coletivamente, a fim de que, novamente, os conhecimentos possam 
ser compartilhados, os caminhos refeitos etc.

O professor pode usar diferentes estratégias para a sistematização de aprendizagens, uma delas é a atividade avaliativa, 
na qual, com a devolutiva, o aluno poderá se avaliar, mensurar a própria aprendizagem. Na correção coletiva das questões, 
é importante dar atenção às respostas, ou seja, saber o que levou o aluno marcar essa ou aquela alternativa, ou ainda dar 
determinadas respostas nas questões abertas. As respostas dos alunos dão a ideia de como leem, quais habilidades já 
dominam, quais necessitam de continuidade etc.

O PD com o gênero textual notícia chegou ao fim. Mas antes do ponto final é preciso fazer a devolutiva do Sistematizando 
Aprendizagens. Lembre-se de que a aprendizagem em espiral só faz sentido se o aluno construir, contínua e progressiva-
mente, autonomia para regular a própria aprendizagem. E isso passa por receber devolutivas das atividades que realiza. 
Essas devolutivas não precisam ser, sempre, individuais, elas podem ser coletivas, por exemplo, quando a dificuldade 
apresentada for abrangente, se estender a um número significativo de alunos. Também não precisa ser só das dificuldades 
— aliás — é muito bom destacar os aspectos positivos, que mostram a evolução da turma.

Além disso, sugere-se que o professor elabore outras atividades a exemplo do que se trabalhou neste material, a fim de 
explorar as habilidades foco e relacionadas presentes na BNCC, referentes ao gênero textual notícia para o 3º ano. É impor-
tante ressaltar que o estudo do gênero pode — e deve — ser continuado.

Na continuidade do trabalho, é preciso oportunizar aos alunos a expansão do seu repertório sobre o gênero e seus aspectos 
contextuais, composicionais e linguísticos, bem como seu conhecimento de mundo, de língua e de texto.
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