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de Professores
Produção de Texto: 1ª página de 
jornal, manchete, notícia (título, 
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Habilidades
FOCO

	(EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos 
ocorridos no universo escolar, digitais 
ou impressas, para o jornal da escola, 
noticiando os fatos e seus atores e co-
mentando decorrências, de acordo com as 
convenções do gênero notícia e conside-
rando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.

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

Habilidades
RELACIONADAS

 

	(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler (pressu-
posições antecipadoras dos sentidos, 
da forma e da função social do texto), 
apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de produção e 
recepção desse texto, o gênero, o suporte 
e o universo temático.

	(EF15LP03) Localizar informações explíci-
tas em textos.

	(EF12LP08) Ler e compreender, em colabora-
ção com os colegas e com a ajuda do pro-
fessor, 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 professor, fotole-
gendas 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 comuni-
cativa e o tema/assunto do texto.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

1ª página de jornal, manchete, notícia (título, 
subtítulo e lide) e legenda
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LP
Anos Iniciais 4º Ano

IX Encontro de Formação de Professores 
Produção de Texto: 1ª página de jornal, manchete, 
notícia (título, subtítulo e lide) e legenda.

Ponto de
PARTIDA

Você tem o hábito de se informar? Como? Lê ou assiste a notícias na TV, nos jornais, nas revistas ou em sites na 
internet? De qual assunto ou seção do noticiário você mais gosta?

Sua escola possui um jornal com notícias envolvendo as turmas, os alunos, os professores e a comunidade? 
Como é esse jornal? Que notícias são publicadas?

1. Responda às questões do quadro a seguir para o professor saber o que você já conhece sobre o gênero textual 
notícia.

Onde notícias são publicadas?

Quem as escreve?

Com qual finalidade?

Como é o título de uma notícia?

E o restante do texto? Que informa-
ções não podem faltar?

2. Agora, você vai compartilhar suas respostas com os colegas da sala durante uma conversa coletiva guiada pelo 
professor.

3. Observe com atenção a foto que seu professor vai mostrar. Pense na notícia de onde a foto foi tirada e escreva o 
que você acha que pode ser o título e o subtítulo dessa notícia:
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Ponto de
PARTIDA

O objetivo do Ponto de Partida é mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do gênero textual notícia, no que 
diz respeito ao contexto de produção e a aspectos da composição. Esse momento é importante, pois vai servir de diagnósti-
co para o professor adequar as atividades seguintes conforme o que os alunos já sabem e o que ainda precisam aprender.

Como neste Passaporte Didático a prática de linguagem em foco será a produção, propomos como produção inicial a elabo-
ração de um título e subtítulo de uma notícia.

Aqui, é importante que o professor selecione previamente uma imagem que retrate nitidamente um fato, um acontecimento 
de preferência fácil de ser assimilado pelos alunos. Pode ser algo relacionado à escola, à comunidade, ao bairro ou a sua 
cidade, ou ainda um fato/acontecimento que esteja em evidência no momento.

Caso os alunos já tenham tido contato com o gênero notícia, é possível que em suas produções eles reproduzam algumas 
das características dos títulos e subtítulos de notícias: 

Título

Fonte de letra maior/destacada, ausência de artigos, verbos no presente para atualizar o fato e ordem sintática direta (sujei-
to - verbo - complemento)

Subtítulo

Fonte de letra menor e/ou em itálico, linguagem semelhante ao título, informação que complementa/detalha o título. Tam-
bém conhecido como “olho” da notícia.

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. 
Portanto, não devemos esperar que seus títulos reproduzam exatamente esse esquema. Caminhe pela sala, observe a 
produção dos alunos e faça apenas intervenções pontuais e necessárias, mas deixando-os livres para escreverem como 
souberem.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 1

	Como é a 1ª página de um jornal impresso?

	Que informações aparecem nela? Como elas estão orga-
nizadas?

	O nome do jornal, a data e o número da edição aparecem em que par-
te?

	Alguma notícia é destacada? Como isso se chama?

	Há imagens? Elas são acompanhadas de algum texto?

->
Quem sabe

   DIZ...

Vamos ler e analisar juntos a 1ª página de um jornal voltado para crianças: o Joca. Você já ouviu falar nele?

1ª página. Jornal Joca, São Paulo, nº 139, 07 a 21 de out. 2019. 
Disponível em: https://jornaljoca.com.br/wp-content/uploads/2019/10/

Captura-de-Tela-2019-10-11-a%CC%80s-17.59.11.png. Acesso em 01 
maio 2020.

Agora, preste atenção nas perguntas que o professor vai fazer para a turma pensar junto e responder oralmente.
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Atividade 1

A Atividade 1 propõe a leitura de uma 1ª página de jornal, bem como de sua manchete, a fim de trabalhar com os alunos 
os elementos de sua composição e estilo do gênero. Aqui, tão importante quanto analisar os textos contidos na 1ª página, 
é observar e compreender a organização da página em si, como as imagens e textos estão dispostos, que informações 
aparecem, como, onde etc.

Para isso, é importante que o professor encaminhe um processo de leitura da 1ª página (que pode ser oral e coletivo). Para 
esse momento, sugerimos perguntas como:

• Onde está o cabeçalho da página? Que informações aparecem nele? Resposta: No topo da página, nome do jornal, slogan, 
mascote/logotipo, data e n.º da edição.

• Quantas matérias aparecem na página? Qual delas é a manchete, ou seja, o texto principal? Por quê? Resposta: São cin-
co textos. A manchete é “Manchas de óleo atingem praias no Nordeste”, pois é o texto com maior destaque, que ocupa a 
posição central na página e é acompanhado de uma foto, também em destaque.

• Em que tempo estão os verbos da manchete? Isso ocorre nos demais textos? Cite exemplos. Resposta: No presente, Na 
manchete: “atingem” e “Há”. Nos demais textos: “pode” e “participam”. Professor, aqui é importante ressaltar aos alunos 
que, em títulos de notícias e manchetes, os verbos ficam no presente mesmo quando o fato é passado, com a finalidade 
de tornar o acontecimento mais “atual” aos olhos do leitor.

• O que é o texto que aparece dentro de um círculo? A qual notícia ele está ligado? Que informações ele traz? Resposta: 
Esse texto é a “continuação” da manchete “Manchas de óleo...”. Professor, aqui diga aos alunos que esse trecho traz o 
“lide”, isto é, o 1º parágrafo da notícia, o qual contém as principais informações sobre o fato: o que, onde, quem etc.

• A foto em destaque possui legenda? Onde aparece? Qual é sua função? Resposta: Sim, a legenda está no canto inferior 
esquerdo da imagem “Praia afetada por óleo no estado de Sergipe”. Sua função é descrever/acrescentar alguma informa-
ção em relação à imagem, situando o leitor.

• Por que junto de cada texto há um número? O que ele significa? Resposta: O número indica a página dentro do jornal em 
que o texto está publicado integralmente, com o objetivo de atrair o leitor interessado naquele texto. Por isso, os textos 
que aparecem na 1ª página são conhecidos como “chamadas”.

Observação: Uma atividade lúdica e divertida para trabalhar a 1ª página de jornal é a seguinte:

“Jornal Maluco!” ou “Jornal quebra-cabeça”

Objetivo

Reconhecer a organização da 1ª página de jornal, observando a posição adequada das informações conforme sua hierarqui-
zação, com destaque para a manchete.

Materiais

Cópias de uma 1ª página de jornal (pode ser a mesma desse PD, se você fizer antes da atividade 1, ou outra de sua preferência)

Passo a passo

Antes da leitura do texto, divida a sala em grupos e entregue um envelope para cada um contendo a 1ª página cortada em 
pedaços conforme as informações/seções estão dispostas.

Em seguida, peça para os grupos montarem a 1ª página igual a um “quebra-cabeça”, como acharem que as informações de-
veriam estar organizadas. O grupo que terminar primeiro e cuja montagem estiver correta vence e deve explicar aos demais 
porque fez suas escolhas.

Professor, é importante lembrar que as questões propostas aqui não devem ser encaradas como uma “camisa de força”, 
mas apenas uma sugestão entre várias possíveis, que não substitui o seu olhar sobre o conteúdo e o conhecimento que 
você tem das dificuldades e potencialidades de cada aluno.

Orientação ao
PROFESSOR
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Sendo assim, além desse processo de leitura você pode elaborar outros que julgar oportunos, inclusive a partir da 1ª página 
de outros jornais (locais e/ou nacionais), para oferecer aos alunos outros modelos do gênero (que apresentarão semelhan-
ças e diferenças), ampliando o repertório de leitura da turma.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 2

Você vai retomar o título e subtítulo do Ponto de Partida e continuar a produção do texto.

1. Primeiro, revise seu título e subtítulo, com base no que você já estudou até aqui. Para ajudar, use as perguntas a 
seguir para rever seu texto.

a) O título e o subtítulo que você escreveu estão parecidos ou diferente dos textos que você leu na 1ª página 
do jornal? Você mudaria alguma coisa?

b) O título traz o acontecimento mais importante?

c) O título está sem artigo e com os verbos no tempo presente?

d) O subtítulo acrescenta/amplia informações sobre o fato?

2. Depois de fazer as mudanças que achar necessárias, reescreva o título e o subtítulo da sua notícia.

3. Agora, pegue a foto que seu professor entregou no Ponto de Partida e cole no espaço a seguir. Depois, escreva 
uma legenda para ela. Lembre-se de que o texto da legenda precisa ser curto e descrever ou acrescentar alguma 
informação sobre a imagem.

Foto

 Legenda:
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4. Depois da revisão e reescrita, compartilhe o resultado com o professor e os colegas.

Atividade 2

O objetivo da atividade é revisar os títulos e subtítulos produzidos pelos alunos no Ponto de Partida, colocando em prática, na 
reescrita, os conhecimentos desenvolvidos. Assim, os alunos vão ter a oportunidade de refutar ou confirmar suas hipóteses, 
dando continuidade à produção do gênero. Caminhe pela sala, incentivando os alunos a retomar suas produções, compará-las 
com os títulos e subtítulos lidos na Atividade 1, orientarem-se pelas perguntas da atividade e, por fim, reescrever o que precisa 
melhorar. Para ajudar na orientação, você pode utilizar também as respostas sugeridas no processo de leitura do Ponto de 
Partida, relacionadas a título, subtítulo e legenda de notícias.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 3

Você vai avançar um pouco mais e ir para a produção do 1º parágrafo de sua notícia, conhecido como lide. Plane-
je seu texto!

Em seu caderno ou em uma folha separada, faça um rascunho do seu texto. Para ajudar a escrever seu lide, res-
ponda às perguntas da tabela a seguir:

O que aconteceu? O acontecimento em si

Com quem aconteceu? Principais pessoas 
envolvidas

Onde aconteceu? Localidade, bairro, cida-
de, estado ou país. 

Quando aconteceu? Dia da semana, 
período do dia, mês e outras expressões 
de tempo.

Agora que você já tem as principais informações da sua notícia, produza seu lide em um parágrafo. Lembre-se de 
utilizar uma linguagem neutra e impessoal, ou seja, você vai escrever o texto sempre na 3ª pessoa.
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Atividade 3

O objetivo da atividade é o planejamento do lide da notícia pelos alunos. Para ajudá-los, propomos como guia de orientação 
uma tabela contendo os elementos mais importantes do lide em forma de pergunta. Assim, os alunos podem “montar” previa-
mente o texto a partir das respostas que derem à cada pergunta. Em seguida, lembra-lhes de unificar as sentenças de modo a 
dar uma forma coesa e unificada ao texto.

Se achar necessário, você pode antes selecionar uma notícia para servir de modelo/referência aos alunos na hora da produção. 
Faça um processo de leitura do 1º parágrafo, chamando a atenção dos alunos para reconhecerem os elementos do lide.

É importante lembrar aos alunos de que no gênero notícia as informações devem ser concretas e detalhadas, para dar credibili-
dade ao fato relatado. Portanto, é preciso citar o nome dos locais, datas precisas ou aproximadas, nome e sobrenome, idade e/
ou profissão das pessoas envolvidas etc.

Na hora de mencionar o quando da notícia, é comum os alunos marcarem a data completa no formato DD/MM/AAA (da forma 
como aparece em geral abaixo do subtítulo, junto ao nome do jornalista). Porém, vale lembrar que no corpo do texto (o lide) 
devemos usar não a data completa, mas expressões de tempo como nesta manhã, ontem, na segunda-feira, na noite passada, 
neste mês, em setembro, no dia 18 deste mês etc.

Por fim, quando os alunos forem juntar as respostas do rascunho e dar a forma de um parágrafo, deixe claro que não é obri-
gatório eles seguirem a ordem das perguntas na tabela. Cada aluno pode escolher começar seu lide por um aspecto, seja pelo 
onde, pelo quando, ou pelo quem, dependendo da natureza do acontecimento e de qual aspecto ele, como produtor do texto, 
quiser destacar.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 4

Depois de terminar seu texto, volte a ele para revisá-lo. Você vai ler seu texto novamente, respondendo “sim” ou 
“não” e o que pode melhorar em cada pergunta do quadro de revisão. Não se preocupe, seu professor também vai 
ajudá-lo.

No meu lide, eu me lembrei de colocar... SIM NÃO PODE MELHORAR

O fato, ou seja, o que aconteceu?

As pessoas envolvidas, com quem aconteceu? 

Onde aconteceu? O local do fato? 

Quando aconteceu? Em que tempo?

Os verbos do tempo pretérito (passado)?

O texto na 3ª pessoa, ou seja, neutro e impessoal?

Por fim, lembre de observar a ortografia e a pontuação do texto, corrigindo os problemas que encontrar.
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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 notícia (lide). Nesse momento, é importante auxiliar os alunos, caminhan-
do pela sala para incentivá-los a voltar a seus textos a cada pergunta 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.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 5

Finalmente, após todas as etapas anteriores, chegou a hora de você redigir a versão final da sua notícia! Para-
béns, jornalista!

  Título: _________________________________________________________________

Subtítulo:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Nome do jornalista e data de publicação:

_________________________________

Foto

 Legenda:
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Atividade 5

A atividade visa à 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.

Para ajudar os alunos, propusemos um formato de diagramação simples e comum à maioria das notícias publicadas em 
sites de jornais. Mas é importante lembrar que no jornal impresso o texto é organizado em duas colunas.

Por fim, prontas as versões finais de todos os alunos, você pode dar continuidade a esse trabalho propondo outra atividade: 
a elaboração e composição da 1ª página do jornal da própria sala, utilizando as notícias produzidas, para serem publicadas 
no mural ou site da escola.

Esta é uma oportunidade de retomar e ampliar os conhecimentos aprendidos ao longo deste Passaporte Didático. Professor, 
para auxiliá-lo, confira algumas habilidades envolvidas no trabalho de ambos os gêneros que foram nosso foco de estudo 
neste material:

Campo da vida pública

•1ª página de jornal

•Contexto de produção

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

•Construção composicional

b. Utilizar as formas de composição da 1ª página de jornal: disposição das manchetes, das fotos e legendas – o que ou 
quem aparece na foto, o que está fazendo, onde está –; do menu de cadernos e seções e outras informações a partir da 
seleção e leitura de reportagens, notícias, anúncios etc., publicados em diferentes jornais, organizando graficamente as 
manchetes e fotos, seguindo um modelo para dispô-las na 1ª página do jornal.

•Estilo:

c. Empregar letras de diferentes tamanhos, cores; na legenda, verbos no presente (o presente do momento em que a foto foi 
tirada).

Notícia impressa e digital

Contexto de produção

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

Construção composicional

b. Utilizar as formas de composição do título, olho e lead/lide (parte da notícia): título, olho (subtítulo que geralmente é 
grafado em itálico) e lead/lide: respostas às questões o que, onde, quando, como quem, porque.

Estilo:

c. Utilizar o tempo verbal presente no título e olho da notícia e pretérito como tempo verbal predominante no lead/lide; 

d. Utilizar no título o fato, objetividade e síntese (omissão de artigos);

e. Utilizar no “olho” da notícia outras informações sobre o fato;

f. Utilizar a 3ª pessoa no olho e no lide da notícia.

Orientação ao
PROFESSOR


