
Aula 29/06 – 7º ano
A notícia:

Revisão para N1 – 2º Bimestre

1ª Parte 



Leia a notícia abaixo e identifique os elementos nela presentes.

Nasce o segundo bebê do casal real Kate e Willian
Duquesa deu à luz uma menina, a quarta na linha de sucessão da 

coroa britânica

A duquesa de Cambridge Kate Middleton deu à luz uma
menina às 8h34min no horário de Londres deste sábado
(4h34min no horário de Brasília). Esse é o segundo filho do
casal Kate e príncipe Willian. O Palácio de Kensington,
residência oficial do duque e da duquesa de Cambridge,
informou que a mãe e a bebê passam bem e o nascimento
aconteceu “com segurança”.

TÍTULOSUB-TÍTULO

A duquesa de Cambridge Kate Middleton deu à luz uma
menina às 8h34min no horário de Londres deste sábado
(4h34min no horário de Brasília). Esse é o segundo filho do
casal Kate e príncipe Willian. O Palácio de Kensington,
residência oficial do duque e da duquesa de Cambridge,
informou que a mãe e a bebê passam bem e o nascimento
aconteceu “com segurança”. LEAD

FATO (O QUÊ?)

ENVOLVIDA (QUEM?)

ÉPOCA (QUANDO?) LUGAR (ONDE?)



A bebê nasceu com 3,71 quilos pouco mais de duas
horas após Kate e Willian entrarem no St. Mary’s Hospital,
no centro de Londres, por volta de 6h (2h em Brasília). Logo
após a notícia do nascimento, gritos foram ouvidos entre as
dezenas de fãs da família real que fazem plantão há quase
duas semanas em frente ao hospital.

A bebê é a quarta na linha sucessória da família real
britânica atrás do avô, o príncipe Charles, do pai, o príncipe
William, e do irmão, George. A rainha Elizabeth II e o avô
príncipe Charles foram informados e estão “encantados”
com a notícia, informa o Palácio de Kensington.DETALHAMENTO 1

DETALHAMENTO 2



Confirmado o nascimento, agora a espera será pelo
nome da nova integrante da família real. Normalmente, o
nome escolhido não é anunciado no mesmo dia do
nascimento pela família real britânica. Nas casas de aposta,
Alice, Elizabeth e Charlotte estão entre os nomes mais
populares.

FONTE: http//www.opopular.com.br Acessado em 06 de agosto de 2016.

DETALHAMENTO 1



PRODUÇÃO DE TEXTOS
1. Leia a teoria sobre a “notícia”, nas páginas 85 e 91 do Livro de Produção de Textos;

2. Elabore uma notícia com o título abaixo:

Casos de covid-19 aumentam em Uberlândia e o isolamento diminui

3. Siga as instruções abaixo:

A. O título já foi fornecido, porém você pode fornecer um sub-título (olho), que não é
obrigatório, mas conta para o limite de linhas, bem como o título. Se você for
fornecer o olho, ele deverá ser posto abaixo do título, de forma centralizada;

B. Para a construção do lide (1º §), use as seguintes informações:

1º- Fato (o quê?) – Uberlândia totaliza 2.139 infectados pelo vírus, com 36 mortes e
o fluxo de pessoas continua alto;

2º- Agente (quem?) – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS);

3º- Local (onde?) – Uberlândia;

4º- Época (quando?) – Dia 07/06



C. Para os demais parágrafos, você deverá desenvolver (não precisa ser nessa ordem):

1º- Detalhamento do fato: podem ser pesquisadas outras informações na internet, 
como perfil dos pacientes, casos mais visíveis (políticos, pessoas famosas, etc.), 
estabelecimentos que podem ficar abertos, algum estabelecimento que não poderia 
abrir e foi detectado pelos fiscais (na internet há casos assim);

2º- Pelo menos um depoimento de uma autoridade do assunto: médico, secretário 
de saúde (o nome dele é Gladstone Rodrigues da Cunha Filho), um médico (pode 
criar o nome dele);

3º- Mais dados e informações sobre a questão. Veja outros dados que poderão ser 
usados (são dados reais):

- Em 29 de maio o município contabilizava 1.032 casos;

- Os casos suspeitos chegam a 3.202;

- 441 pacientes se recuperaram da doença e outros 6.801 foram descartados após o 
resultado negativo dos testes.

- Caso queira, outros dados podem ser pesquisados e utilizados.



4º- Comentário a respeito da questão, ou seja, informações para serem 
comentadas:

- Prefeito decreta mudanças na abertura do comércio: segunda à sexta-feira de 8 às 
18 horas e fechado aos sábados e domingos;

- Possibilidade de rever a reabertura do comércio;

- Possibilidade de um lockdown no município.

D. Utilize a 3ª pessoa do singular, ou seja, não use “nós”, “nosso”, “entrevistamos”, 
“sabemos”, etc. Essas formas podem ser usadas apenas na fala de uma pessoa, a 
qual deve atender o discurso direto para as notícias;

E. A linguagem é objetiva e impessoal.

4. O corpo da notícia deverá ter entre 4 a 6 parágrafos ;

5. Mínimo de linhas: 25.



TEXTO FORNECIDO PELO 

PROFESSOR PARA MODELO



Casos de covid-19 aumentam em Uberlândia e o isolamento diminui
Cidade tem aumento de casos após liberação do comércio

O boletim municipal divulgado neste domingo (7) pela
Secretaria Municipal de Uberlândia registrou 202 novos casos de
Covid-19, nas últimas 24 horas, e Uberlândia totalizou 2.139
infectados pelo vírus. Os dados comprovaram que os registros na
cidade dobraram em cerca de 10 dias, já que em 29 de maio o
município contabilizava 1.032 casos.

O prefeito Odelmo Leão disse na ocasião que “o aumento no
índice de contaminação é reflexo da reabertura do comércio e,
ainda, pelo fato de a cidade passar a fazer mais testes”. Segundo
o chefe do Executivo, a média de testagem em Uberlândia é de
800 pessoas por cada 100 mil habitantes.

TÍTULO

SUB-TÍTULO

LEAD

FATO (O QUÊ?)

ENVOLVIDA (QUEM?)

ÉPOCA (QUANDO?)

LUGAR (ONDE?)

DETALHAMENTO 1
DISCURSO DIRETO E MAIS DADOS ESTATÍSTICOS



O número de óbitos no boletim de hoje também sofreu
alterações com mais três mortes registradas, sendo
contabilizadas agora 36. As vítimas se tratam de duas idosas, de
77 e 91 anos, e um idoso de 72. Os três pacientes estavam
internados na rede privada de saúde.

Já os casos suspeitos chegam a 3.202. Segundo a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), 441 pacientes se recuperaram da
doença e outros 6.801 foram descartados após o resultado
negativo dos testes.

“Caso não haja a ampliação do isolamento, podemos pensar
em medidas mais rígidas”, afirmou o chefe do Executivo. O
Corpus Christi da próxima quinta-feira (11), inclusive pode
contar com a antecipação do feriado de 15 de agosto para sexta-
feira (12).
Extraído de: https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/25474/numero-dobra-em-10-
dias-e-uberlandia-ultrapassa-2-mil-casos-de-covid-19 ADAPATADA

DETALHAMENTO 2
DESENVOLVIMENTO DO FATO

DETALHAMENTO 3
FATOS ANTERIORES

DETALHAMENTO 4
DISCURSO DIRETO E PREVISÃO DE FATOS



TEXTO DO ALUNO JOÃO 

VITOR GUARATO TESTA

7º C



Casos de covid-19 aumentam em Uberlândia e o isolamento diminui

Conforme boletim divulgado pela Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), nesse domingo (7) Uberlândia totalizou 2.139
infectados pelo vírus, com 36 mortes e o fluxo de pessoas
continua alto.

A faixa etária da maioria dos pacientes infectados e
internados nos hospitais é de 60 a 69 anos. Os casos suspeitos
chegaram a 3.202, 441 pacientes se recuperaram e outros 6.801
já testaram negativo para a doença.

Desde o início da reabertura da economia, no final de abril,
até o início deste mês, houve um aumento de 72% de casos
confirmados, 55% nas mortes e 90% dos leitos de UTI estão
ocupados.

TÍTULO

LEAD

FATO (O QUÊ?)

LUGAR (ONDE?)

ENVOLVIDA (QUEM?)

ÉPOCA (QUANDO?)

DETALHAMENTO 1
DADOS ESTATÍSTICOS E DESENVOLVIMENTO DO FATO

DETALHAMENTO 2 
FATOS ANTERIORES AO FATO NOTICIADO E ESTATÍSTICAS



Desde a semana passada (04), está em vigor o decreto muni-
cipal que determinou a abertura do comércio, o que inclui bares e
restaurantes em horário não escalonado: segunda à sexta-feira, das 8
às 18 horas e fechado aos sábados e domingos. Não entram nessa regra
supermercados, farmácias, clínicas de saúde e posto de gasolina.
Continuam proibidos de abrir academias, casas noturnas, cinemas e
escolas.

Para Natalia Madureira, médica da cidade, “a reabertura da econo-
mia teve um efeito evidente. Houve casos de colaboradores de uma
empresa que voltaram ao trabalho e acabaram infectados todos ao
mesmo tempo”.

Segundo o prefeito Odelmo Leão, as medidas adotadas são pro-
visórias”, portanto há a possibilidade de futuramente se rever a reaber-
tura do comércio, inclusive com uma maior intensidade, como o
“lockdown”. Além disso, a fiscalização de cumprimento da proteção e
do combate ao coronavírus tem se intensificado, principalmente após
o aumento das denúncias sobre a abertura de bares em dias e horários
proibidos e de aglomeração de pessoas em festas na cidade.

DETALHAMENTO 3
FATOS ANTERIORES E ANÁLISE DO FATO

DETALHAMENTO 4
DISCURSO DIRETO

DETALHAMENTO 4
ANÁLISE DO FATO, DISCURSO DIRETO E PERSPECTIVAS



Características da notícia

1. Título obrigatório: conta como linha válida, primeira

linha centralizado;

2. Sub-título (olho): não obrigatório, conta como linha,

centralizado, vem logo abaixo do título;

3. Texto narrativo: conta um fato de modo objetivo,

impessoal sem interferência;



4. Corpo textual: lide (1º §) + demais parágrafos (cerca

de 4 ou 5) = 5 ou 6 parágrafos na notícia.

1º Parágrafo (lide): deve responder a quatro perguntas:

A. Qual o fato acontecido? (o quê?);

B. Onde ocorreu? (onde?);

C. Quando ocorreu? (quando?);

D. Quem são os envolvidos? (quem?)



Os demais parágrafos são informações acessórias. As

mais importantes são:

A. Desenvolvimento do fato;

B. Análise do fato sem aplicação temporal, discussão;

C. Depoimento dos envolvidos (discurso direto ou

discurso indireto);

D. Exposição e análise de fatos anteriores, passados;

E. Estatísticas (quando for o caso);

F. Perspectivas sobre a questão.



5. Os verbos da notícia ficam no passado, ou pretérito;

6. O texto é escrito em 3ª pessoa. Logo não se admitem

expressões como “pensamos”, “entrevistamos”, etc.;

7. As frases são curtas, não precisam de palavras de

ligação (conjunções);

8. Para manter a objetividade, usam-se poucos

adjetivos, advérbios e palavras que refletem o

ponto de vista: infelizmente, nunca, jamais, etc.


