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Habilidades
FOCO

• (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.

Habilidades
RELACIONADAS

 

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

•   (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros 
com sua representação escrita.

•   (EF01LP12) Reconhecer a separação de pa-
lavras, na escrita, por espaços em branco.

•   (EF01LP03) Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções escritas, 
percebendo semelhanças e diferenças.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

Leitura colaborativa/Formas de composição de 
notícias curtas, de títulos, lides e legendas.
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LP
Anos Iniciais 1º Ano

VI Encontro de Formação de Professores 
Produção de Texto

Ponto de
PARTIDA

VOCÊ GOSTA DE DESAFIOS? QUEM SABE RESOLVA UM DELES AGORA! OBSERVE BEM AS IMAGENS A SEGUIR: 
SABE DIZER QUAIS REPRESENTAM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS? COMPARE SUAS RESPOSTAS COM AS DOS 
COLEGAS E CONVERSE COM O PROFESSOR SOBRE A ATIVIDADE.



4 Social

INTRODUÇÃO
Este Passaporte Didático apresentará aos alunos a notícia, 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 protago-
nistas, resultado da participação ativa e efetiva nos acontecimentos comuns à infância.

Por ter como finalidade informar fatos recentemente ocorridos, à notícia presente neste passaporte deve-se acrescentar 
outras, referentes à época da realização das atividades, com o cuidado de elaborar questões relativas a: compreensão do 
conteúdo, características do gênero textual e análise da língua. 

HABILIDADES RELACIONADAS AO ESTUDO DO GÊNERO TEXTO DRAMÁTICO
Campo da vida pública

Fotolegendas, manchetes em notícias, notícias curtas

a. Escrever, com colaboração dos colegas e com a ajuda do professor, textos dos gêneros acima.

b. Recorrer a legenda, manchete e lide como recursos para a compreensão do texto pelo leitor.

Ponto de
PARTIDA

Esta atividade atende a habilidade relacionada (EF15LP18) Ler sequência de imagens e reconhecer a relação entre imagem 
e texto verbal. Além dela, pode ajudar os alunos a retomarem conhecimentos que possam já ter construído a respeito de 
portadores de textos. O objetivo é que as revistas e os jornais sejam, desde já, introduzidos nas reflexões porque dão supor-
te à notícia, gênero abordado neste passaporte didático.

Estimule as crianças a observarem atentamente as imagens, a lerem as palavras possíveis, a estabelecerem relação entre 
as palavras lidas e as imagens, a descobrir a que tipo de suporte de texto se referem. Faça uma enquete em que as esco-
lhas das crianças sejam registradas (quantos acham que tal imagem é jornal? revista? livro?) e, depois de conversar com 
elas, dê o resultado ao grupo. É importante que os alunos justifiquem suas escolhas com argumentos que possam ser 
confirmados pelas imagens e textos verbais. ‘Recreio’ e ‘Ciência Hoje das Crianças’ são revistas infantis; ‘Folhinha’ e ‘Jornal 
Joca’ são jornais para o público infantil; ‘Bom-dia todas as cores’ e ‘O bebê que sabia brincar’ são livros de literatura infantil. 
Na próxima atividade poderão conversar sobre cada um dos suportes e seus conteúdos. 

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 1

VOCÊ PARTICIPARÁ DE UMA RODA DE CONVERSA COM O PROFESSOR E O GRUPO. COLABORE COM SUA OPINIÃO 
E SUAS IDEIAS. OUÇA AS DE SEUS COLEGAS!

Atividade 1

A roda de conversa dá continuidade à atividade anterior. Organize os alunos em um círculo (forma convencional para que as 
trocas sejam maiores e mais produtivas) e agora que conhecem o nome de cada suporte, proponha que falem a respeito do 
que sabem sobre o conteúdo de cada um. A atividade poderá ficar muito mais interessante se forem disponibilizados a eles 
alguns exemplares das revistas, dos jornais e de livros de literatura infantil para que sejam folheados e lidos. Alguns jornais 
e revistas dispõem de versões online que também podem ser acessadas. Leve-os a perceberem que há uma semelhança 
entre as capas dos livros (destaque para o nome do autor, da história, do ilustrador, do editor; da ilustração; relação texto 
verbal e imagem), das revistas e dos jornais (destaque para o nome; número da edição; mais de uma informação escrita 
sobre diferentes conteúdos – notícias, artigos etc.; presença de desenhos e fotos nas imagens...). Caso não citem a notícia 
como conteúdo das revistas e dos jornais, pergunte: Onde vocês podem encontrá-la? O que é uma notícia? Para que ela 
é escrita? Qual a diferença entre a notícia lida e as histórias que leem nos livros de literatura?. Informe-os que na próxima 
atividade poderão conhecer uma notícia e aprender como ela é organizada.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 2

JUNTO COM SEU COLEGA, LEIA A NOTÍCIA A SEGUIR PARA, DEPOIS, COMENTAR SOBRE ELA COM TODO O GRUPO 
E PROFESSOR.

FILHOTES RAROS DE PANDA NASCEM EM ZOOLÓGICO DA BÉLGICA

HAO HAO SEGURA UM DOS FILHOTES LOGO APÓS O NASCIMENTO.  
FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

 A PANDA-GIGANTE HAO HAO, QUE MORA NO ZOOLÓGICO PAIRI DAIZA, EM BRUGELETTE, NA BÉLGICA, DEU À 
LUZ GÊMEOS – UM MACHO E UMA FÊMEA – NO DIA 9 DE AGOSTO. O NASCIMENTO DE GÊMEOS É EXTREMAMEN-
TE RARO E FOI COMEMORADO PORQUE A ESPÉCIE CORRE SÉRIO RISCO DE EXTINÇÃO. ESTIMA-SE QUE EXISTAM 
MENOS DE 2 MIL PANDAS VIVENDO NA NATUREZA. 

 POR SEREM CERCA DE 900 VEZES MENORES DO QUE A MÃE, OS PANDAS GANHARAM O APELIDO “CAMARÕES 
ROSA”, JÁ QUE OS FILHOTES DA ESPÉCIE NASCEM QUASE SEM PELOS E A PELE TEM COLORAÇÃO ROSADA. NO   
DIA DO NASCIMENTO, ELES PESAVAM APENAS 150 G (A FÊMEA) E 160 G (O MACHO), MAIS OU MENOS O PESO DE 
UMA MAÇÃ. 

 A EQUIPE DO ZOOLÓGICO ESTÁ TENDO QUE ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA NOVA FAMÍLIA, PORQUE É CO-
MUM QUE AS PANDAS CUIDEM APENAS DE UM FILHOTE QUANDO TÊM GÊMEOS.

 OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO SE REVEZANDO NOS CUIDADOS. ENQUANTO CUIDAM DE UM DELES (ALIMENTAN-
DO-O COM UMA MAMADEIRA, POR EXEMPLO) HAO HAO FICA COM O IRMÃO. DEPOIS DE UM TEMPO, OS BEBÊS 
SÃO TROCADOS. ASSIM, A MÃE PODE DESCANSAR E FICAR COM OS DOIS BEBÊS. 

PANDA-gigante dá à luz gêmeos 'raros' em zoológico na Bélgica. BBC News 
Brasil, 16 ago. 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/

geral-49317230. Acesso em: 12 abril 2020. (Adaptado)
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 E ENTÃO, VOCÊ GOSTOU DA NOTÍCIA? JÁ TINHA CONHECIMENTO DESSE FATO? O QUE ACHOU MAIS INTERES-
SANTE? 

DEPOIS DE LER A NOTÍCIA, RESPONDA ÀS QUESTÕES.

1. O NOME DA MAMÃE PANDA É

(    ) PAIRI DAIZA

(    ) HAO HAO

(    ) CAMARÃO ROSA

2. O NASCIMENTO DE GÊMEOS FOI COMEMORADO PORQUE

(    ) ELES SÃO MUITO PEQUENOS E ROSADOS.

(    ) ELES MORAM NUM ZOOLÓGICO COM A MÃE.

(    ) É RARO, E PANDAS ESTÃO EM EXTINÇÃO.

3. A EQUIPE DO ZOOLÓGICO TAMBÉM CUIDA DOS FILHOTES PORQUE

(    ) AS PANDAS CUIDAM APENAS DE UM FILHOTE POR VEZ.

(    ) NASCERAM MUITO PEQUENOS E LEVES COMO UMA MAÇÃ.

(    ) FAZ PARTE DO TRABALHO DELES CUIDAR DOS FILHOTES DOS ANIMAIS.

4. UM OUTRO BOM TÍTULO PARA A NOTÍCIA É

(    ) FILHOTES RAROS NASCEM EM ZOOLÓGICO

(    ) PANDA DÁ À LUZ GÊMEOS NA BÉLGICA

(    ) FUNCIONÁRIO DE ZOOLÓGICO CUIDA DE FILHOTE
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Atividade 2

Nesta atividade, será trabalhada a habilidade foco (EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração 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, e a habilidade relacionada (EF15LP18) Ler sequência de imagens e reconhecer a relação entre imagem e 
texto verbal. 

Planeje um processo de leitura compartilhada em que tanto o conteúdo do texto quanto os aspectos característicos desse 
gênero sejam explorados oralmente pelos alunos. Como estratégia de leitura compartilhada, solicite que os alunos pintem 
com cores diferentes os trechos em que localizam as respostas que buscaram.

Destaque somente o título: O título dá uma ideia do que será tratado na notícia? Quais informações ele traz? 

Peça que observem 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 complementando-as; não recebe pontuação final). O que ela informa?

Em seguida, leia integralmente 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 quê? Quem? Onde? Quando?

As outras informações do parágrafo servem para contextualizar a importância do fato: raridade de parto de gêmeos em 
pandas, risco de extinção da espécie.

Retome com eles o papel do lide e pergunte se, depois de lido, ele desperta a vontade de continuar lendo a notícia. Pro-
vavelmente 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.

O 2º § acrescenta ao fato as características dos bebês pandas nascidos. Elabore questões para que os alunos localizem 
respostas e marquem com cores diferentes algumas delas (apelido; cor da pele; peso próximo a que fruta?; peso do bebê 
fêmea; peso do bebê macho). Nele também estão contidas as informações que precisam ser retomadas no momento de 
produção de legendas, na Atividade 3.

Os 3º e 4º § informam sobre os cuidados que os funcionários do zoológico precisam ter com a mãe e seus filhotes. Da 
mesma forma que no anterior, elabore questões e solicite aos alunos que localizem suas respostas e as marquem com dife-
rentes cores. Nele também encontramos informações que podem auxiliar na composição de uma das legendas na próxima 
atividade.

Somente depois dessa leitura compartilhada oriente os alunos para, em duplas, responderem às questões que acompanham 
o texto, ocasião em que poderá avaliar a compreensão que tiveram. Em seguida, proceda a uma correção coletiva. 

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 3

QUE TAL PRODUZIR, COM UM COLEGA, LEGENDAS PARA AS FOTOS A SEGUIR QUE TAMBÉM PODERIAM FAZER 
PARTE DA NOTÍCIA LIDA? SEU PROFESSOR ORIENTARÁ A TODOS!
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Atividade 3

Nesta atividade, será desenvolvida a habilidade foco (EF12LP11) Escrever, em colaboração 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, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunica-
tiva e o tema/assunto do texto, e todas as habilidades relacionadas já descritas. 

É importante retomar as características da legenda com eles: ‘No jornalismo, legendas são os textos que aparecem ime-
diatamente 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.

As fotos confirmam informações constantes da notícia, já que mostram as características dos filhotes e os cuidados que 
recebem dos funcionários do zoológico. Oriente a escrita de legenda por legenda, primeiro solicitando aos alunos que digam 
o que pode ser visto na foto em questão, se a notícia fez menção ao que é visto e o que poderia ser sua legenda. Deixe que 
oralmente se expressem e façam os questionamentos possíveis para que aprimorem o conteúdo das legendas que criarem. 
Cada dupla de aluno poderá produzir por escrito suas legendas e elas poderão ser lidas após todos completarem a ativida-
de. Ou, se for mais apropriado ao desenvolvimento do grupo, o professor encaminha todas as reflexões e anota as legendas 
criadas coletivamente, ditando-as, posteriormente, a todos os alunos. A revisão, neste caso, permitirá uma análise mais 
apurada da escrita alfabética.

Observação 1: O assunto dessa notícia – animais – sempre é do interesse de crianças. Ele pode servir como mote para a 
pesquisa da vida dos Pandas em seu habitat natural.

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 a letra P – de Panda; comparar as listas produzidas individualmente, 
criando 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 às 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


