
HABILIDADE da BNCC
(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.

ATIVIDADE: LIGANDO LEGENDA A FOTO.

1- Separe os alunos da sala em grupos de 4 ou 5 pessoas.

2- Esta atividade possui 4 imagens e 10 legendas de reportagens.

3- Entregue a cada grupo um envelope com as 4 imagens.

4- Peça que os alunos observem tudo em cada foto.

5- Incentive a trabalharem juntos para captarem o máximo de informação
de cada foto.

6-6- Peça para que comparem as fotos e analisem o que há de igual e
diferente entre as fotos.

7- Depois que os grupos analisaram as fotos, diga que você irá ler algumas
reportagens.

8- Peça silêncio na sala de aula.

9- Depois da leitura, peça para que os alunos encontrem as fotos que
correspondem cada reportagem que você leu.

10-10- Lembre-se de ler pausadamente cada reportagem.

11- Distribua um outro envelope com todas as 10 legendas, certas e erradas.

12- Peça que os alunos organizem as fotos junto das legendas corretas
e deixe de lado as legendas que não correspondem a nenhum foto.



Imagens e legendas corretas Imagens e legendas corretas

Cheirar frutas antes de comer
pode evitar exageros.

FONTE:
https://www.bahianoticias.com.br/
saude/noticia/11195-cheirar-frutas-
antes-de-comer-pode-evitar-
exageros.html

Frutas exóticas que a maioria
das pessoas desconhece

FONTE:
https://www.clickgratis.com.br/
virtual/cotidiano/5-frutas-exoticas-
que-voce-provavelmente-nao
-conhece/

Lista de compras do mês para
duas pessoas.

FONTE:
https://www.casapraticaqualita.com
.br/noticia/lista-de-compras-do-
mes-para-duas-pessoas-aprenda-
a-calcular-a-quantidade-de-comida-
antes-de-ir-ao-mercado_a1080/1

Feira do Produtor volta para a
Rua Lima e Silva no sábado

FONTE:
https://www.novohamburgo.rs.gov.
br/index.php/noticia/feira-produtor-
volta-rua-lima-silva-sabado



legendas erradas legendas erradas

População pode participar de
campanha online para adoção
de animais

Sem desperdício: aproveite
cascas de frutas para
fazer sucos

Restaurante Alquimia em
Campos do Jordão lança novo
prato de inverno.

Restaurante Popular de Birigui
será reaberto hoje

Grupo faz campanha para
ajudar animais perdidos nas
ruas de Sorocaba.

Poluição por remédios em rios
traz riscos à saúde

Cachorro pode comer
melão amarelo?

Por que uma jaca chega a
custar mais de mil reais
na Inglaterra?


