
 

PROPOSTA-8º ANO 

 

 

 

Após ler a teoria da notícia nas páginas a 56 (Livro: Produção de 
Textos) e acompanhar as aulas dos dias 28/04 e 05/4, produza o 
texto, cujas orientações se encontram nas páginas 56 e 57 
(Livro: Produção de Textos). Para que não fique qualquer 
dúvida, devem ser seguidas ainda as instruções abaixo: 
 
1. Você produzirá uma notícia sobre o fim do FACEBOOK; 
2. Imagine a situação que poderia fazer com que essa rede 

social fosse eliminada: problemas na sua estrutura, 
obrigatoriedade do Poder Público, vazamento de 
informações graves e sigilosas, surgimento ou dominação 
de outra rede social mais importante; 

3. Lembre-se de que esse gênero textual possui algumas 
partes bem claras e todas elas devem estar presentes no 
texto: 

4. Título: obrigatório, centralizado, pode ser sugestivo, criativo 
(Obs.: para os alunos que forem realizar a notícia na folha 
de bloco marrom, o título não deve ser colocado no espaço 
destinado a ele, mas sim, na linha 1 da folha, centralizado); 

5. Olho (sub-título): não obrigatório, porém conta como linha 
válida no texto. É colocado centralizado em relação ao 
título e pode ser um pouco maior do que ele; 

6. Lide: trata-se do 1º parágrafo do texto. Nele devem conter 
as informações: qual o fato (o quê?), época do fato 
(quando?), quais são os envolvidos (quem?) e qual o lugar 
dos fatos (quando?). Alguma informação a mais, ou seja, o 
modo, a causa e a finalidade não precisam, mas podem ser 
superficialmente mencionados nesse parágrafo; 

7. Corpo da notícia: trata-se do restante dos parágrafos. 
Lembre-se de que não há número exato de parágrafos, não 
precisa de simetria (número de linhas equivalente) entre os 
parágrafos, inclusive admite-se parágrafo frasal; 

8. No corpo textual, é importante que existam alguns 
elementos bem claros: falas e depoimentos de pessoas 
envolvidas no texto (observar como é feito o discurso 
direto), detalhes sobre o acontecimento) e, no mínimo uns 
dois parágrafos sobre comentários e análises sobre essa 
rede social, sua importância, sua utilização. Nesse último 
trecho, pode-se inclusive citar alguns dados, com suas 
fontes, sobre essa rede social; 

9. É fundamental que a notícia seja marcada pela objetividade 
e impessoalidade, presença exclusiva de 3ª pessoa do 
singular (salvo onde houver discurso direto), frases mais 
curtas, verbos que indicam ação (trata-se de um texto 
narrativo) e o tempo resume-se ao período do 
acontecimento, sem uma passagem posterior, por exemplo, 
dois dias depois, uma semana depois, etc.; 

10. Utilize exclusivamente as folhas próprias para redação, ou 
seja, a marrom do bloco, ou a branca enviada para o grupo 
de pais; 

11. Preencha todo o cabeçalho. Há alunos que não estão 
preenchendo esse cabeçalho e isso será penalizado; 

12. No espaço de gênero e tema coloque “notícia sobre o fim 
do FACEBOOK”; 

13. Escreva entre 25 e 30 linhas. Ignore a orientação presente 
na página 57 (livro: Produção de textos) que solicita um 
mínimo de 20 linhas; 

14. Entrega: até 11/05. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


