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de Professores
Leitura e Interpretação de Texto: 
Sinopse

Habilidades
FOCO

• (EF05LP20) Analisar a validade e força 
de argumentos em argumentações sobre 
produtos de mídia para público infantil 
(filmes, desenhos animados, HQs, games 
etc.), com base em conhecimentos sobre 
os mesmos.

• (EF05LP14) Identificar e reproduzir, em 
textos de resenha crítica de brinquedos ou 
livros de literatura infantil, a formatação 
própria desses textos (apresentação e 
avaliação do produto).

Habilidades
RELACIONADAS

• Ler texto escrito demonstrando compreen-
são global, identificando nele informações 
relevantes.

• Interpretar com base no texto. 

• Utilizar indicadores de suporte, de autoria, 
de características gráficas e de gênero 
para atribuir sentido ao texto e à intencio-
nalidade do autor.

• Identificar a unidade temática do texto.

• Estabelecer relação entre termos do 
texto, a partir da sua repetição e/ou 
substituição e reconhecer sua contribui-
ção para a progressão e a continuidade 
das ideias.

Objeto do
CONHECIMENTO  

Reconstrução das condições de produção e 
recepção de textos e estratégias de leitura 
(Gênero: Sinopse)
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LP
Anos Iniciais 5º Ano

VIII Encontro de Formação de Professores 
Leitura e Interpretação de Texto: Sinopse

Ponto de
PARTIDA

1.	 Antes	de	escolher	um	filme	ou	uma	série	para	assistir,	você	tem	o	hábito	de	se	informar	sobre	seu	conteúdo?	De	
que	forma?

A.	 Com	amigos	que	já	assistiram

B.	 Vendo	o	trailer	ou	o	anúncio

C.	 Lendo	a	sinopse

Justifique	sua	resposta	oralmente	para	os	colegas.

2.	 Responda	às	questões	a	seguir	de	acordo	com	o	que	você	sabe:

O que é uma sinopse?

Já leu alguma? Sobre qual filme, série, livro...?

Como era o texto? Curto ou longo?

Que informações trazia sobre a obra?

Onde a sinopse estava publicada?

3.	 Depois	de	ler	a	sinopse	você	ficou	com	vontade	de	assistir	àquele	filme	ou	série?	Por	quê?	

4.	 Qual	é	a	finalidade	de	uma	sinopse?	
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HABILIDADES RELACIONADAS AO ESTUDO DO GÊNERO SINOPSE

CAMPO DA VIDA PÚBLICA

SINOPSE
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. Explorar e analisar espaços de apresentação de evento literário-cultural –revistas, jornais e sites com textos escritos e 
orais;

Construção composicional

d. Analisar, a partir do contexto de produção, a organização da sinopse (informações técnicas: título da obra, nome do 
autor, editora, número de páginas e apresentação concisa de síntese/resumo para dar ao leitor uma ideia do texto/obra 
integral).

Estilo

e. Reconhecer o tempo (verbal) base da sinopse (presente na apresentação das informações técnicas e pretérito –ou pre-
sente –no resumo) e a finalidade desses empregos;

f. Identificar os efeitos de sentido provocados pelo uso de 3ª pessoa, destacando o caráter objetivo da linguagem emprega-
da no texto.

Ponto de
PARTIDA

A finalidade é encaminhar uma conversa com a turma para mobilizar os conhecimentos dos alunos por meio de perguntas 
que reconstituem os elementos próprios do contexto do gênero sinopse. A partir das respostas deles, você poderá fazer um 
diagnóstico do que eles já sabem sobre o gênero abordado e o que ainda precisam aprender.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 1

Você	usa	o	dicionário	com	frequência	quando	não	entende	uma	palavra?

Então,	agora	é	hora	de	aprofundar	seus	conhecimentos.	Em	dupla,	você	e	seu	colega	vão	procurar	as	palavras	
síntese,	resumo e sinopse	no	dicionário	e	ver	o	que	elas	têm	em	comum.	

Em	seguida,	vão	pensar	e	escrever	o	que	sinopse	significa	para	vocês.
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Atividade 1

O objetivo da atividade é refletir sobre o significado das palavras síntese e resumo, vocábulos importantes para compreen-
der a construção composicional do gênero sinopse, já que a síntese ou resumo da obra é uma parte essencial da sinopse. 
Durante a busca no dicionário, ajude as duplas a interagir e compreender os sentidos de cada termo, identificando aqueles 
que se aplicam ao tema abordado, comparando o sentido das palavras e, por fim, escrevendo uma definição própria do que 
é uma sinopse. Lembre-se de retomar essa definição ao final das atividades, a fim de que o aluno reconheça o que aprendeu 
de novo, seu desenvolvimento nesse tema. 

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 2

Vamos	participar	de	um	Quiz!	Ele	vai	ajudar	você	a	se	lembrar	do	que	já	sabe	e	construir	novos	conhecimentos.

Quiz: Teste seus conhecimentos!

Vamos	ler	juntos	uma	sinopse	publicada	no	site	da	rede	Cinemark	e	responder	a	algumas	questões:

Woody,	Buzz,	Jesse	e	toda	a	turma	vivem	felizes,	agora	como	brinquedos	da	pequena	Bonnie.	Entretanto,	a	che-
gada	de	um	garfo	transformado	em	brinquedo,	Garfinho,	faz	com	que	a	calmaria	reinante	chegue	ao	fim,	justamente	
porque	ele	é	feito	de	lixo	e	não	se	aceita	como	brinquedo,	fugindo	de	casa.	Decidido	a	trazer	de	volta	o	atual	brinque-
do	favorito	de	Bonnie,	Woody	parte	a	sua	procura,	encarando	várias	aventuras	pelo	caminho.	Classificação	indicativa	
Livre,	sem	restrições.
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CINEMARK. Toy story 4. 
Disponivel em: https://www.cinemark.com.br/filme/toy-story-4 

Acesso em: mar. 2020.

1.	 Woody	parte	em	busca	de	Garfinho	porque

A.	 Garfinho	era	um	brinquedo	feito	de	lixo.

B.	 Woody	estava	cansado	da	calmaria.

C.	 Garfinho	é	o	brinquedo	favorito	de	Bonnie.

D.	 Woody	gosta	de	enfrentar	várias	aventuras.

2.	 Lendo	a	sinopse,	é	possível	entender	que

A.	 Garfinho	se	via	como	lixo,	e	não	um	brinquedo.

B.	 Woody	transforma	Garfinho	em	brinquedo.

C.	 Garfinho	incomodava	a	turma	de	Woody.

D.	 Bonnie	rejeitou	o	Garfinho,	jogando-o	no	lixo.	

3.	 A	palavra	sua	em	destaque	no	texto	se	refere	

A.	 aventuras.

B.	 Garfinho.

C.	 lixo.

D.	 Bonnie.

4.	 Sendo	uma	sinopse,	o	texto	foi	escrito	para

A.	dar	uma	opinião	sobre	o	filme.

B.	revelar	o	que	acontece	no	final.	

C.	expor	os	nomes	das	personagens.

D.	informar	os	leitores	sobre	o	filme.	
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1
5.	 O	tema	mais	importante	do	texto	lido	é

A.	o	gênero	de	animação.	

B.	o	nome	dos	brinquedos.	

C.	a	história	resumida	do	filme.

D.	a	ficha	técnica	sobre	o	filme.	

Atividade 2

O objetivo do Quiz é ampliar os conhecimentos prévios levantados no Ponto de Partida e propor questões que envolvem 
os aspectos contextuais, composicionais e linguísticos envolvendo o gênero sinopse. As respostas dos alunos darão um 
diagnóstico sobre o que sabem e o que ainda precisam aprender sobre esse gênero e os temas que o cercam, a fim de 
direcionar seu trabalho em sala de aula.

Neste passaporte didático, optamos por trabalhar sinopses de filmes de animação, para se aproximar de um universo que 
as crianças conhecem bem, chamando-lhes a atenção e facilitando o estudo do gênero. Porém, também é necessário, em 
outros momentos, apresentar sinopses de outros objetos culturais (outros gêneros de filme, livros, peças de teatro...) a fim 
de ampliar o conhecimento de mundo, textual e linguístico dos alunos.  As respostas esperadas para as questões são: 1C, 
2A, 3B, 4D, 5C.

Após as questões, é proposto um momento de síntese parcial dos aspectos estudados.

Orientação ao
PROFESSOR

Vocês testaram seus conhecimentos sobre o gênero sinopse e por isso devem ter acertado 
várias questões, não é?

Mas o que mais vocês sabem sobre esse assunto? Vocês se lembram da última vez em que 
procuraram ler a sinopse de filme, livro, série de TV, ou peça de teatro? Comentem.

->
Quem sabe

   DIZ...

A sinopse é um gênero textual que tem a finalidade de apresentar, de forma resumida e objetiva, 
o conteúdo de um objeto cultural, ambientando o leitor com informações sobre a obra, mas sem 
revelar o desfecho (para não estragar a surpresa de quem ainda não viu). Por esse motivo, em uma 

sinopse geralmente o autor do texto não emite comentários, opiniões ou julgamentos. Além disso, o texto pode 
apresentar dados técnicos referentes à obra/ao filme, para chamar a atenção do leitor, o que é conhecido como 
“ficha técnica".

Você
SABIA?
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Atividade 3

Vamos	ver	com	atenção	as	cenas	de	alguns	filmes	que	talvez	você	já	tenha	assistido.

Você	conhece	esses	filmes?	Já	ouviu	falar	deles?	Com	base	apenas	nas	imagens,	tente	pensar	em	como	seriam	
as	sinopses	desses	filmes.	Comente	com	seu	colega.	

Agora	você	vai	ler	as	sinopses	a	seguir:



 Passaporte Didático | Língua Portuguesa | VIII Encontro de Formação de Professores | Leitura e Interpretação de Texto: Sinopse 9

VERTENTES DO CINEMA. Hair Love. Disponível em: https://
vertentesdocinema.com/hair-love/ 

Acesso em: mar. 2020.

Texto 1

Título Original: Hair Love

Lançamento: 5 de dezembro de 2019 (no YouTube)

Direção: Bruce W. Smith Everett Downing Jr. Matthew A. Cherry

Elenco: Issa Rae

Duração: 6m

Gênero: Animação Comédia

Nacionalidade: EUA

Sinopse:

Vencedor do Oscar de Melhor Animação Curta-Metragem em 2020 - e disponibilizado gratuitamente (sem legendas) no 
YouTube -,  'Hair Love' é um filme sobre a relação entre pai e filha e, também, sobre a relação de uma jovem garotinha 
com a sua identidade e ancestralidade africana.

ADORO CINEMA. Klaus. Disponível em: http://www.
adorocinema.com/filmes/filme-262273/ 

Acesso em: mar. 2020.

Texto 2

Klaus

15 de novembro de 2019 na Netflix / 1h 36min / Animação

Direção: Sergio Pablos

Elenco: Rodrigo Santoro, Fernanda Vasconcellos, Daniel Boaventura

Nacionalidades Espanha, EUA

Distribuidor Netflix

Ano de produção 2019

Tipo de filme longa-metragem

SINOPSE E DETALHES

A partir de 6 anos

Em Smeerensburg, remota ilha localizada acima do Círculo Ártico, Jesper (Rodrigo Santoro) é um estudante da Acade-
mia Postal que enfrenta um sério problema: os habitantes da cidade brigam o tempo todo, sem demonstrar o menor 
interesse por cartas. Prestes a desistir da profissão, ele encontra apoio na professora Alva (Fernanda Vasconcellos) e 
no misterioso carpinteiro Klaus (Daniel Boaventura), para levar alegria à cidade fria e sombria.

E	então,	você	gostou	de	ler	as	sinopses?	O	que	mais	chamou	sua	atenção	nesse	gênero?	O	que	esse	texto	tem	de	
semelhante	com	as	outras	sinopses	que	você	já	leu?	E	de	diferente?	Converse	com	seu	colega	a	respeito.	
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Em	seguida,	vamos	analisar	os	dois	textos	lidos,	respondendo	a	algumas	questões:

1.	 As	obras	foram	lançadas	no	mesmo	ano?	Em	quais	plataformas?

2.	 Quem	dirigiu	“Hair	Love”?	E	“Klaus”?

3.	 Qual	filme	é	considerado	um	“curta”?	E	“longa"?	Por	quê?

4.	 Em	que	país/países	cada	filme	foi	produzido?

5.	 Os	dois	filmes	são	do	gênero	animação.	O	que	isso	significa?

6.	 Por	que	a	sinopse	do	texto	1	menciona	o	prêmio	vencido	pelo	filme?

7.	 No	texto	2,	o	que	significam	os	nomes	entre	parênteses?

8.	 Pela	sinopse	de	“Hair	Love",	é	possível	saber	o	que	liga	a	menina	com	sua	identidade	africana?	O	que	une	pai	e	
filha?

9.	 A	história	de	“Klaus"	lembra	alguma	tradição	do	ano?	Como	você	supõe	que	as	personagens	vão	levar	“alegria"	
para	a	cidade	sombria?

10.	Tanto	na	sinopse	de	“Hair	Love"	como	na	de	“Klaus",	é	possível	saber	o	desfecho	da	história?	Por	quê?

11.	Os	textos	das	duas	sinopses	foram	escritos	na	3ª	pessoa.	Por	quê?

12.		No	texto	2,	em	que	tempo	verbal	estão	a	maioria	dos	verbos?	Que	efeito	isso	causa?
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Atividade 3

O objetivo da atividade é apresentar a leitura de outras duas sinopses e, assim, ampliar o repertório de modelos sobre o 
gênero em estudo com a turma. 

É possível dividir os alunos em duplas e pedir que discutam, uma a uma, as questões propostas, voltadas para o conheci-
mento dos aspectos contextuais, composicionais e linguísticos do gênero. Caminhe pela sala, incentivando as duplas a re-
tomar os textos a cada questão lida, refletir sobre as hipóteses e fazer as escolhas que acharem adequadas. Combine com 
sua turma a melhor maneira de socializar as respostas às questões, por escrito ou oralmente (com o apoio de anotações).

As questões da atividade foram elaboradas com a finalidade de encaminhar um processo de leitura, envolvendo, assim, 
aspectos presentes nas habilidades EF05LP14 e EF05LP20, da BNCC. No entanto, é importante que você, conhecendo as 
potencialidades e necessidades específicas de sua turma, elabore outras questões além dessas, utilizando os mesmos tex-
tos propostos aqui ou escolhendo outras sinopses que interessarem a seus alunos. É interessante, por exemplo, apresentar 
a sinopse sobre algum filme ou espetáculo a que a turma já assistiu ou ainda sobre um livro já trabalhado em sala.

A seguir, alguns comentários sobre as questões e possíveis respostas:

1 a 4 – As respostas encontrem-se nas fichas técnicas de cada sinopse e visam chamar a atenção dos alunos para essa 
parte do texto. Sobre a questão 4, os filmes são considerados “curta" ou “longa", em razão do seu tempo de duração. 

5 Animação significa que os filmes contam a história utilizando a técnica de desenho animado.

6 A sinopse do texto 1 menciona o prêmio, pois essa é uma informação importante que pode ajudar na decisão do leitor de 
assistir ao filme. 

7 Os nomes em parênteses são dos atores que dublam a voz de cada personagem. 

8 Sim, pela imagem e pelo título do filme (“Amor de cabelo", em inglês) é possível entender que o que une a menina ao pai e 
a sua identidade africana é o cabelo em estilo afro.

9 Sim, pela leitura da sinopse e da imagem a história de “Klaus" remete à tradição do Natal e ao Papai Noel (Santa Claus, 
em inglês). Embora isso não seja dito no texto, é possível supor que as personagens vão levar presentes para alegrar a 
cidade.

10 Não, pois a finalidade da sinopse é apenas apresentar um pequeno resumo do enredo inicial, para provocar a expectativa 
do leitor, levando-o a consumir a obra. Professor, aqui vale lembrar aos alunos de que a sinopse nunca deve revelar o 
desfecho ou partes importantes da obra, para não estragar a surpresa do espectador.

11 Os textos foram escritos na 3ª pessoa para serem objetivos e impessoais, já que, em geral, a sinopse apenas apresenta a 
obra, sem emitir opinião.

12 No texto 2, os verbos estão no tempo presente (enfrenta, brigam, encontra) para provocar expectativa no leitor, que ainda 
não assistiu ao filme, portanto as ações ainda não “aconteceram".

Com o processo de leitura dos textos, os alunos devem reconhecer a finalidade do gênero sinopse (apresentar uma síntese 
de um objeto cultural para informar e ajudar na escolha do leitor). Aproveite o final desta atividade como uma forma de 
sistematização para retomar a finalidade do gênero sinopse com a turma, revisando a hipótese elaborada pelos alunos na 
questão 4 do Ponto de Partida. Além de compreender sua finalidade, o desenvolvimento deste Passaporte Didático e de 
outras atividades sobre o gênero visam a criar com os alunos o hábito de consultar e ler sinopses de filmes, livros, peças 
para ser mais um critério na hora de escolher e apreciar determinado objeto cultural.

Orientação ao
PROFESSOR


