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Componente Curricular Participante: Professor(es): 

Ana Paula da Silva Pereira 
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Nalgis de Fátima Wagner 
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Tema Genérico do Plano de Aula: 

 Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e práticas da 

cultura digital 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Leitura 
 Análise linguística 
 Produção textual 

Objetos de Conhecimento 

 Efeito de sentidos 
 Exploração de textos informativos 
 Estratégias de produção: planejamento de textos informativos 
 Produção e edição de textos publicitários 

  

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF67LP07) Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração 

do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e 

perceber seus efeitos de sentido. 
 EF67LP08) Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas, sequenciação ou 

sobreposição de imagens, definição de figura/fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/tonalidades, relação 

com o escrito (relações de reiteração, complementação ou oposição) etc. em notícias, reportagens, 

fotorreportagens, foto- denúncias, memes, gifs, anúncios publicitários e propagandas publicados em jornais, 

revistas, sites na internet etc. 

 EF67LP10) Produzir notícia impressa tendo em vista características do gênero – título ou manchete com verbo 

no tempo presente, linha fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem decrescente de importância dos 

fatos, uso de 3ª pessoa, de palavras que indicam precisão –, e o estabelecimento adequado de coesão e 

produzir notícia para TV, rádio e internet, tendo em vista, além das características do gênero, os recursos de 

mídias disponíveis e o manejo de recursos de captação e edição de áudio e imagem. 

 (EF67LP13) Produzir, revisar e editar textos publicitários, levando em conta o contexto de produção dado, 

explorando recursos multissemióticos, relacionando elementos verbais e visuais, utilizando adequadamente 

estratégias discursivas de persuasão e/ou convencimento e criando título ou slogan que façam o leitor motivar-

se a interagir com o texto produzido e se sinta atraído pelo serviço, ideia ou produto em questão. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Computador, celular ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet; Caderno, caneta e lápis. 
Aplicação/Fixação(exercícios) 



  

CONTEÚDO 1 – GÊNERO TEXTUAL: “NOTÍCIA” 
 

 

ATIVIDADE 1- Proceda a leitura silenciosa e oral das notícias. A leitura desta forma permite um maior 
entendimento das informações e intenções, auxiliando-os no acesso ao vocabulário e entendimento 
do texto. 
 
LEMBRE-SE:QUANDO LEMOS SILENCIOSAMENTE, NÃO PODEMOS MEXER OS LÁBIOS!!! 

 
a) 
(MANCHETE)   CORINTHIANS E PATROCINADOR MÁSTER ENTREGAM 

CESTAS BÁSICAS À COMUNIDADES DA ZONA LESTE NESTA SEXTA 
(LEAD) CORINTHIANS TENTA AMENIZAR A CRISE CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM 

COMUNIDADE DA ZONA LESTA PAULISTANA 

 

 

  O Corinthians e o Banco BMG, patrocinador máster do clube, irão realizar a entrega de 500 

cestas básicas para comunidades da Zona Leste de São Paulo que estão sendo impactadas pela 

pandemia. 

  A entrega será feita pelo departamento de responsabilidade social do Corinthians na sexta-feira 

pela manhã na comunidade Esmaga Sapo, próxima ao Parque São Jorge, e na Cohab José 

Bonifácio, em Itaquera. 

  A doação de quase cinco toneladas de alimentos foi viabilizada por meio da #ResenhaAlvinegra. A 

ação consiste em uma série de transmissões ao vivo que reúne ídolos corinthianos com a intenção 

de arrecadar cestas básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

(https://www.meutimao.com.br/noticias-do-corinthians/347628/corinthians-e-patrocinador-master-entregam-cestas-basicas-a-comunidades-da-zona-
leste-nesta-sexta -acesso em 30/04/2020.) 

          

 

 

 

 

               b)   (MANCHETE)CORONAVÍRUS: PLANO PARA ACELERAR VOLTA DO 
FUTEBOL CAUSA MEDO EM JOGADORES... – 

https://www.meutimao.com.br/noticias-do-corinthians/347628/corinthians-e-patrocinador-master-entregam-cestas-basicas-a-comunidades-da-zona-leste-nesta-sexta
https://www.meutimao.com.br/noticias-do-corinthians/347628/corinthians-e-patrocinador-master-entregam-cestas-basicas-a-comunidades-da-zona-leste-nesta-sexta
https://www.meutimao.com.br/noticias-do-corinthians/347628/corinthians-e-patrocinador-master-entregam-cestas-basicas-a-comunidades-da-zona-leste-nesta-sexta
https://www.meutimao.com.br/noticias-do-corinthians/347628/corinthians-e-patrocinador-master-entregam-cestas-basicas-a-comunidades-da-zona-leste-nesta-sexta


 
    (LEAD )  JOGADORES DO FLAMENGO TEMEM PELAS SUAS SAÚDE E DE SUAS FAMÍLIAS DIANTE DO 

RETORNO AOS TREINOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O movimento para a retomada das atividades do futebol brasileiro ganhou força nessa 

semana, com clubes, CBF e federações falando em retomada dos treinos a partir da primeira 

semana de maio e contatando autoridades sanitárias. A aceleração da possibilidade de volta aos 

campos causa, entretanto, medo e receio em jogadores e suas famílias. Pessoas ligadas a vários 

atletas da Série A relataram à reportagem temor pela saúde dos jogadores e seu entorno. O Brasil, 

até ontem (29), tinha 5.466 mortes por Coronavírus. 

A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) confirma o 

sentimento dos jogadores. “A reação dos jogadores tem sido de medo. Eles estão com medo. 

Atletas profissionais em geral são jovens, são recém-casados, têm filhos pequenos. Eles têm medo 

de trazer a doença para casa”, afirmou, em entrevista à De Primeira, o presidente da entidade 

Felipe Augusto Leite. A entidade representa os jogadores nacionalmente e tem participado de 

reuniões frequentes com a CBF e clubes sobre o futuro do futebol. 

 

(https://www.uol.com.br/esporte/futebol/de-primeira/2020/04/30/coronavirus-plano-para-acelerar-volta-do-futebol-causa-medo-em-jogadores.htm – 
acesso em 30/04/2020) 

 

 
ATIVIDADE 2- Copie as perguntas e responda-as em seu caderno: 
 
a) Qual é o tema em comum nas duas notícias? 
R:________________________________________________________________________ 
 
 
b) Qual é o assunto da: 
➔ 1ª  notícia? 
 
 
 
➔ 2ª notícia? 
c) As duas notícias esclarecem a presença do vírus COVID19 no Brasil? Explique-se: 
R: 
 
 
d) Você percebe qual é a intenção dos autores ao escrever sobre o fato noticiado nas duas notícias 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/01/25/tire-suas-principais-duvidas-sobre-o-coronavirus-que-se-espalha-pelo-mundo.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/de-primeira/2020/04/30/coronavirus-plano-para-acelerar-volta-do-futebol-causa-medo-em-jogadores.htm


lidas? 
 

➔ Intenção do autor na 1ª notícia é de: 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

➔  Intenção do autor na 2ª notícia é de: 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 Algumas informações sobre o gênero NOTÍCIA: 

 

As notícias são produzidas em redações de jornais ou agência de 

notícias com o objetivo de divulgar informações com rapidez. Em geral, o 

emissor do gênero é um jornalista, podendo a notícia conter (ou não) a 

assinatura jornalística. O autor também destaca que, com o advento da 

internet, a estrutura organizacional das redações mudou, uma vez que 

apresenta jornalistas com perfil jovem, recém-formados e capazes de lidar 

facilmente com softwares, mas com pouca experiência para tratar da 

informação. 
Quanto à organização estrutural da notícia, destacamos: o título ou 

manchete, com a função de chamar a atenção do leitor; o lead/lide, onde as 

notícias são resumidas podendo conter abaixo dela um link para reação; 

sublead, que equivale ao segundo parágrafo da matéria com informações menos 

importantes do que o lead e, por fim, o corpo da matéria, com texto e/ou 

imagens (SANTOS, 2010). A notícia tende a construir um discurso autônomo, 

privilegiando o modo indicativo com relatos de eventos reais (COSTA, 2012). 

 
ATIVIDADE 3- Agora, produza uma notícia, sobre: (Se desejar, podes adicionar fotos, imagens, etc) 

 
 

➢ (MANCHETE)   “COVID19- UMA NOVA POSTURA DAS PESSOAS EM CAÇADOR” 

➢  
➢ (LIDE):_________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
➢ (Corpo do texto) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________



________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 
Síntese/Avaliação 

 A avaliação se fará com base nas atividades não presenciais apresentadas no caderno assim que retornarem às 
aulas presenciais 

Registro de Frequência 

 A mesma será feita através da apresentação das atividades não presenciais. 

Referencial  

 https://www.meutimao.com.br/noticias-do-corinthians/347628/corinthians-e-patrocinador-master-entregam-
cestas-basicas-a-comunidades-da-zona-leste-nesta-sexta -acesso em 30/04/2020. 

 https://colunadofla.com/ Acesso em 30/04/2020. 
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