
HABILIDADE da BNCC
(EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de
campanhas de conscientização destinados ao público infantil (orais e
escritos, digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de
cada um desses gêneros, inclusive o uso de imagens.

ATIVIDADE: PRODUZINDO CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA UMA DATA COMEMORATIVA

1- Utilize revistas, jornais ou a internet para pegar referências de campanhas
publicitárias SOBRE UMA DATA COMEMORATIVA, de preferência imagens que
contenham slogans.Lembrem-se que o fundo de uma propaganda pode ser
usada como exemplo para CRIAÇÃO de novas Campanhas Publicitárias.

2- O aluno deverá analisar a campanha publicitária abaixo e criar uma nova
campanha publicitária com algum tema referente a UMA DATA COMEMORATIVA

POR EXEMPPOR EXEMPLO: Escolha um tema que tem a ver com você e SUBSTITUA O
ESCRITO “Doe sangue. Neste carnaval, seja solidário.” por outro tema no
cartaz abaixo por uma nova ideia de Campanha Publicitária para ajudar o
Governo do Estado do Ceará a melhorar o CARNAVAL PARA TODOS OS FOLIÕES.
    
EXEMPLO DE UMA CAMPANHA PUBLICITÁRIA:

DICA: TROQUE O TEXTO PARA OUTRO QUE TENHA A VER COM O SEU TEMA

texto antigo texto novo

SEJA FELIZ!
FAÇA AMIGOS
NESTE CARNAVAL

FONTE: https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/banner_site_hemoce_carnaval.png



TERMOS DE USO
Esta atividade foi criada pelo blog New Fun Trip - Seu Roteiro de Estudos.
Reiteramos que esta atividade, como todas as outras postadas em
nosso blog, são totalmente gratuitas, portanto, estão disponíveis para

uso exclusivo educacional de professores e/ou responsáveis.

ATIVIDADE GRÁTIS
É PROIBIDO ...
- Compartilhar este PDF em grupos de Whatsapp, Facebook, Telegram,
Messenger, Pinterest, entre outras redes sociais. Para divulgação deste PDF,
envie o link da postagem do nosso blog onde baixou este arquivo para que 
a pessoa possa baixar também.

- Divulgar este PDF em plataformas de impressão e/ou download.

- Vender este material gratuito, tanto o arquivo em PDF quanto impresso.

- Con- Converter este PDF para Word.

É PERMITIDO ...
- Compartilhar o link do post no blog e nas redes sociais para divulgação.

- Utilizar este PDF em espaços de ensino formal ou não, como por exemplo:
escolas, bibliotecas, residências, entre outros locais, desde que seja com o
objetivo de ensinar a criança.

- Postar nas redes sociais como utilizou e o resultado da utilização do 
material pelos aluno. Pedimos que marque nosso site para divulgação.

IMPORTANTE
Para que os materiais sejam produzidos e disponibilizados gratuitamente,
é necessário que os professores divulguem o link de download do material
e não somente o PDF nos grupos das redes sociais, como Whatsapp e
Facebook, por exemplo.

Todo conteúdo, atividades e documentos disponíveis no blog newfuntrip.com
estão protegidos pela lei nº 9610/98 que preza sobre os direitos autoriais.


