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Habilidades
FOCO

• (EF01LP20) Identificar e reproduzir, 
em listas, agendas, calendários, regras, 
avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem e legendas para álbuns, fotos 
ou ilustrações (digitais ou impressos), a 
formatação e diagramação específica de 
cada um desses gêneros.

• (EF12LP08) Ler e compreender, em co-
laboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, fotolegendas em notícias, 
manchetes e lides em notícias, álbum de 
fotos digital noticioso e notícias curtas 
para público infantil, dentre outros gêneros 
do campo jornalístico, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto 
do texto. 

• (EF12LP11) Escrever, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do profes-
sor, fotolegendas em notícias, manchetes 
e lides em notícias, álbum de fotos digital 
noticioso e notícias curtas para público 
infantil, digitais ou impressos, dentre 
outros gêneros do campo jornalístico, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

• (EF12LP14) Identificar e reproduzir, em 
fotolegendas de notícias, álbum de fotos 
digital noticioso, cartas de leitor (revista 
infantil), digitais ou impressos, a forma-
tação e diagramação específica de cada 
um desses gêneros, inclusive em suas 
versões orais. 



Habilidades
RELACIONADAS

•  (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros 
(sílabas, fonemas, partes de palavras) com 
sua representação escrita. 

•  (EF15LP18) Ler sequência de imagens e 
reconhecer a relação entre imagem e texto 
verbal na atribuição de sentido ao texto.  

•  (EF01LP02) Produzir lista, frase e texto 
utilizando-se da escrita alfabética.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

Leitura colaborativa/Formas de composição 
da notícia, da manchete, da legenda de foto.

Situação
DIDÁTICA

 

 Mobilizar conhecimentos sobre animais e o 
interesse por conhecer notícias a respeito 
de elefantes.

 Ler imagens (desenhos e fotos) de ele-
fantes associando-as a textos legendas e 
comparando-as em seu conteúdo visual.

 Ler notícia e realizar atividades de interpre-
tação de texto e de escrita de legendas.

 RECURSO(S)  

Textos impressos e/ou projetados em data 
show.
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LP
Anos Iniciais 2º Ano

VI Encontro de Formação de Professores 
Leitura, interpretação e produção de Texto

Ponto de
PARTIDA

COM CERTEZA VOCÊ GOSTA DE ANIMAIS, CERTO? DESENHE (OU COLE UMA IMAGEM) DE TRÊS DOS SEUS ANI-
MAIS PREFERIDOS.

AGORA, SEU PROFESSOR ORGANIZARÁ UMA RODA DE CONVERSA EM QUE VOCÊ PODERÁ FALAR SOBRE SEUS 
ANIMAIS PREFERIDOS E AINDA O QUE SABE SOBRE ELES.

INTRODUÇÃO
De acordo com a BNCC, o gênero notícia pertence ao CAMPO DA VIDA PÚBLICA – Campo de atuação relativo à participação 
em situações de leitura e escrita, especialmente de textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindi-
catória, contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos. Alguns gêneros textuais deste campo: 
notas, álbuns noticiosos, notícias, reportagens, cartas do leitor (revista infantil), comentários em sites para crianças, textos 
de campanhas de conscientização, Estatuto da Criança e do Adolescente, abaixo-assinados, cartas de reclamação, regras e 
regulamentos. 

Num jornal, a manchete é o título de maior destaque na sua primeira página. Ela tem a finalidade de indicar a notícia mais 
importante para aquele veículo de comunicação.  Manchetes de diferentes jornais de um mesmo dia também são diferentes, 
pois a escolha depende da linha editorial do veículo de comunicação, que leva em consideração, além de outros critérios, 
seu público-alvo. E tem como características letras grandes e geralmente são acompanhadas de um subtítulo e foto. A 
manchete, assim como os títulos de notícias, é escrita sob a forma de sujeito + verbo + complemento, sem a presença de 
artigos e com o verbo no tempo presente.

Notícia é um gênero textual jornalístico que está presente em nosso cotidiano, sendo encontrada em diferentes meios de 
comunicação: jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Deve estar sempre presente nos trabalhos escolares. Seus textos 
são relativamente curtos e abordam fatos reais, atuais e cotidianos; apresenta título, às vezes subtítulo e lide (lead – o 
primeiro parágrafo, que introduz o leitor ao fato relatado, expondo as principais informações: Quando? O quê? Como? Quem? 
Onde? Por quê?). Observação: no primeiro ano, a criança não precisa dominar essa nomenclatura, mas pode se familiarizar 
com ela.

Orientação ao
PROFESSOR
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Ponto de
PARTIDA

São dois os objetivos da roda de conversa aqui proposta: primeiro, fazer com que o tema animais promova trocas de infor-
mações entre as crianças; e, segundo, que os conhecimentos que possuem sobre o elefante – animal alvo da notícia que 
faz parte deste passaporte – possam ser explorados por todos.

 O mais provável é que os alunos centrem seus comentários iniciais nos animais que possuem, ou que gostariam 
de possuir, os pets. Estimule-os a falar o que sabem deles, como devem ser tratados, quais as responsabilidades dos tuto-
res de animais etc. Conduza a conversa de modo fluido, levando as crianças a complementarem as informações compar-
tilhadas e faça sínteses parciais delas (exemplo: muitas coisas poderão ser ditas sobre o cachorro – é importante, então, 
uma síntese oral dos conhecimentos veiculados, especialmente os voltados para o cuidado e respeito que assumimos em 
relação aos nossos animais de estimação).

Quando possível, dirija a conversa para os animais de grande porte e, igualmente, peça que falem o que conhecem dos 
animais citados por eles. É bem provável que citem o elefante, mas, se não o fizerem, a próxima atividade introduzirá esse 
animal. 

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 1

OBSERVE BEM AS IMAGENS ABAIXO E DEPOIS CONVERSE COM OS COLEGAS E O PROFESSOR SOBRE O QUE CHA-
MOU SUA ATENÇÃO EM CADA UMA DELAS.

ELEFANTE EM SEU HABITAT NATURAL
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ELEFANTES – VIDA DE EXPLORAÇÃO

CARTAZ DO FILME DUMBO, DE 1941, 
DA DISNEY

DUMBO, PERSONAGEM DA NOVA 
VERSÃO DO FILME

Atividade 1

Nessa atividade será trabalhada a habilidade relacionada (EF15LP18) - Ler sequência de imagens e reconhecer a relação 
entre imagem e texto verbal na atribuição de sentido ao texto. Essencialmente, o aluno deverá reconhecer nas imagens a 
diferença entre animais fictícios e reais relacionando-os a narrativas ficcionais e/ou a relatos verídicos. 

Duas das imagens selecionadas se referem a versões, distintas, do filme Dumbo; a primeira, de 1941, em que se baseou a 
nova versão de 2019. E duas fotos com elefantes em situações reais.

Dê um tempo para que os alunos, individualmente ou em pequenos grupos, observem as imagens e, depois, coletivamente, 
relatem o que perceberam. Se já leem com independência, solicite a leitura das legendas também (se organizou pequenos 
grupos, garanta um leitor em cada um). De qualquer modo, nas trocas coletivas, reforce a leitura de cada legenda, explican-
do que elas sempre ‘confirmam e/ou acrescentam informações às imagens a que se referem’.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 2

SEU PROFESSOR FARÁ A LEITURA DE UMA NOTÍCIA. FIQUE ATENTO E ACOMPANHE A LEITURA EM SEU PRÓ-
PRIO TEXTO.

SANTUÁRIO DE MT SE PREPARA PARA RECEBER NOVA HÓSPEDE
RAMBA FOI RESGATADA DE UM CIRCO NO CHILE APÓS SOFRER MAUS-TRATOS

RAMBA A CAMINHO DO SANTUÁRIO DE ELEFANTES EM CHAPADA DOS 
GUIMARÃES

Foto: Santuário dos Elefantes/ Divulgação

 A NOVA HÓSPEDE DO SANTUÁRIO DE ELEFANTES BRASIL JÁ ESTÁ A CAMINHO DE MATO GROSSO. RAMBA, 
OU RAMBITA, COMO É CARINHOSAMENTE CHAMADA, DESEMBARCOU HOJE (16) NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE 
VIRACOPOS, EM CAMPINAS, VINDA DO CHILE E JÁ ESTÁ NA ESTRADA PARA O SANTUÁRIO DE ELEFANTES, QUE FICA 
NA CHAPADA DOS GUIMARÃES, EM MATO GROSSO.

 ELA É A ÚLTIMA ELEFANTA DE CIRCO DO CHILE E FOI RESGATADA PELA ONG ELEFANTES BRASIL DEPOIS DE 
SOFRER ANOS DE MAUS-TRATOS.

 A ELEFANTA SAIU DO CHILE HOJE POR VOLTA DAS 3H, DESEMBARCOU EM SÃO PAULO PELA MANHÃ E DEVE 
CHEGAR À CHAPADA NA SEXTA-FEIRA (18), POR CONTA DAS PARADAS. SÃO APROXIMADAMENTE 1,5 MIL QUILÔME-
TROS DE VIRACOPOS ATÉ O SANTUÁRIO.

 ALGUMAS FAZENDAS FORAM CONTATADAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO PERCURSO, PARA EVENTUAL 
ABERTURA DA CAIXA ONDE A ELEFANTA ESTÁ. MÉDICOS VETERINÁRIOS E POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS ACOM-
PANHAM O PERCURSO.

 RAMBA TEM 53 ANOS, PESA QUASE 4 TONELADAS E É CONHECIDA COMO A ÚLTIMA ELEFANTA DE CIRCO DO 
CHILE. ELA FOI COMPRADA NA ÁSIA E LEVADA PARA A ARGENTINA, ONDE TRABALHOU EM DIVERSOS CIRCOS ATÉ 
QUE EM 1995 CHEGOU AO CHILE PARA APRESENTAÇÕES NO LOS TACHUELAS, O CIRCO MAIS FAMOSO DO PAÍS.

 MAS, FOI SOMENTE EM 1997, APÓS DENÚNCIAS DE MAUS-TRATOS E POSSE ILEGAL DE ANIMAIS, QUE 
RAMBA FOI CONFISCADA PELO SERVIÇO AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO CHILE E PROIBIDA DE FAZER APRESENTAÇÕES 
APESAR DE O CIRCO CONTINUAR COMO SEU DEPOSITÁRIO.

 SEU RESGATE ACONTECEU EM 2011, APÓS DECISÃO JUDICIAL CONSEGUIDA PELA ONG CHILENA ECÓPOLIS. 
ELA FOI LEVADA AO PARQUE SAFÁRI DO CHILE, LOCALIZADO EM RANCÁGUA. O LOCAL FICA A CERCA DE 97 QUILÔME-
TROS DE SANTIAGO DO CHILE.

 NO ENTANTO, POR CAUSA DA LOCALIZAÇÃO DO PARQUE, ATRÁS DA CORDILHEIRA DOS ANDES, A ELEFANTA 
SOFRIA COM OS INVERNOS RIGOROSOS. RAMBA TEM INÚMERAS CICATRIZES DEVIDO AO USO DE CORRENTES E 
SOFRE DE PROBLEMAS RENAIS CRÔNICOS, DEVIDO À FALTA DE ÁGUA POTÁVEL – HERANÇA DA ÉPOCA DE CIRCO.

Publicado em 16/10/2019 – 13:26
Por Graziele Bezerra – Repórter do Jornalismo. Brasília

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-10/elefanta-ramba-chega-
santuario-de-elefantes-no-mato-grosso. Acesso em 22.10.2019 (Adaptado).
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E ENTÃO, VOCÊ GOSTOU DA NOTÍCIA, JÁ TINHA CONHECIMENTO DESSE FATO? JÁ TINHA OUVIDO FALAR DO 
“SANTUÁRIO DE ELEFANTES”, SABIA QUE ELE FICA NO BRASIL?

Atividade 2

Planeje um processo de leitura compartilhada em que tanto o conteúdo do texto quanto os aspectos característicos desse 
gênero sejam explorados oralmente pelos alunos.

Destaque somente o título: O título dá uma ideia do que será tratado na notícia? Quais informações ele traz? Peça que obser-
vem a foto: O que se vê nela? Que relação há entre a foto e o título? Destaque a legenda: Alguém sabe o nome desse texto? 
E para que ele serve? (Legenda: texto que, nas notícias, acompanha as fotos, confirmando o que se vê e/ou complementan-
do-as; não recebe pontuação final). O que ela informa?

Em seguida, leia a notícia para a turma. É muito importante que a leitura seja feita com entonação e ritmos adequados para 
facilitar sua compreensão. Retome as hipóteses levantadas por eles sobre o conteúdo da notícia (quando leram o título e 
a foto) e solicite que as comparem. Destaque o primeiro parágrafo – o lide – e peça que os alunos localizem as seguintes 
informações: O que, quem?  onde? quando?

As outras informações do parágrafo servem para contextualizar o porquê de Ramba estar sendo levada para o Santuário, 
qual o seu histórico de vida etc.

Como estratégia de leitura, solicite que os alunos pintem com cores diferentes os trechos em que localizam as respostas 
que buscaram. Retome com eles o papel do lide e pergunte se, depois de lido, ele desperta neles a vontade de continuar 
lendo a notícia. Provavelmente a resposta será afirmativa, o que reforça a função desse parágrafo e a importância de ser 
constituído com as principais informações sobre o fato relatado.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 3

AGORA, VOCÊ PRODUZIRÁ LEGENDAS PARA AS FOTOS A SEGUIR, QUE TAMBÉM PODERIAM TER ACOMPANHADO 
A NOTÍCIA QUE VOCÊ ACABOU DE CONHECER. SIGA AS ORIENTAÇÕES DE SEU PROFESSOR.
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Atividade 3

Nessa atividade serão trabalhadas a habilidade foco (EF12LP11) e as habilidades relacionadas (EF01LP08), (EF15LP18), 
(EF01LP02).

Somente depois da leitura proponha a realização das atividades de escrita de legendas. As fotos acrescentam informações 
à notícia já que mostram a elefanta entrando no compartimento que a levaria primeiro ao avião. Também mostram cuida-
dores acompanhando a elefanta em seus trajetos. Oriente a escrita de legenda por legenda, primeiro solicitando aos alunos 
o que pode ser visto na foto em questão e o que poderia ser sua legenda. Deixe que oralmente se expressem e faça os 
questionamentos possíveis para que aprimorem o conteúdo das legendas que criarem. É importante retomar as característi-
cas da legenda com eles: ‘No jornalismo, legendas são os textos que aparecem imediatamente abaixo ou ao lado (ou ainda, 
mais raramente, acima) de uma fotografia, identificando-a, contextualizando-a e acrescentando alguma informação a partir 
da matéria em que está inserida a foto.’ São textos sucintos e que dispensam uso de artigos iniciais e de pontuação final.

Cada aluno deverá produzir por escrito suas legendas e elas poderão ser lidas após todos completarem a atividade.

Observação 1: o assunto dessa notícia retoma, de alguma forma, os cuidados e o respeito que devemos aos animais que fo-
ram abordados na atividade Ponto de Partida. Seria interessante fazer essa relação com os alunos e, até, se for do interesse 
dos alunos, pesquisar a respeito de santuários para elefantes e por que eles existem em países de outros continentes que 
não os de habitat natural desse animal.

Observação 2: atividades de aquisição da escrita alfabética podem ser desenvolvidas a partir do tema/assunto animal. Por 
exemplo, listar nomes de animais começados com algumas letras do alfabeto previamente sorteadas; comparar as listas 
produzidas individualmente, relacionando os nomes iniciados com a mesma letra numa nova lista coletiva (O professor é o 
escriba, mas solicita que os alunos soletrem as palavras que deve escrever); desenhar uma situação que envolva algum dos 
animais listados e criar legenda para o desenho.

Observação 3: para atender as necessidades de crianças que apresentem alguma deficiência, sempre é importante atentar-
mos para as estratégias que melhor as incluam no grupo: a formação de duplas e/ou trios para a realização de leituras/es-
critas podem ajudar aos que aprendem mais lentamente; as atividades orais coletivas, especialmente em leitura de imagens, 
podem favorecer os que têm dificuldades de visão; etc.

Orientação ao
PROFESSOR


