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NotíciaLeituraLeitura
A gente gosta de saber de tudo o que está acontecendo à nossa volta, não é mesmo? Vamos ler 

uma notícia para conhecer as novidades do mundo dos brinquedos? 
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Mattel lança Barbie inspirada em 
cientista brasileira 

Biomédica baiana Jaqueline Goes foi escolhida ao lado de 
outras cinco mulheres por trabalhos expressivos durante a 
pandemia de Covid-19.

Responsável pela equipe que sequenciou o genoma 
do SARS-CoV-2 em apenas 48h no Brasil, a biomédica 
baiana Jaqueline Goes foi escolhida para se tornar uma 
boneca Barbie. A homenagem faz parte da iniciativa 
“Mulheres Inspiradoras” criada pela Mattel para 
celebrar mulheres que se destacam. Desta vez, foram 
homenageadas profissionais que quebraram barreiras 
durante a pandemia da Covid-19.

[…]

Mattel lança Barbie inspirada em cientista brasileira. Forbes ESG, 4 ago. 2021. Disponível em: https://forbes.com.br/
forbesesg/2021/08/mattel-lanca-barbie-inspirada-em-cientista-brasileira/. Acesso em: 19 nov. 2021.

A biomédica baiana Jaqueline 
Goes atuou no sequenciamento 
do genoma do SARS-CoV-2 
em tempo recorde no Brasil.

Genoma: conjunto de infor-
mações genéticas que cada 
pessoa herda de seus pais.

https://forbes.com.br/forbesesg/2021/08/mattel-lanca-barbie-inspirada-em-cientista-brasileira/
https://forbes.com.br/forbesesg/2021/08/mattel-lanca-barbie-inspirada-em-cientista-brasileira/


 2. Antigamente, as notícias eram publicadas somente 
em suportes impressos. Hoje, elas podem ser 
encontradas em suportes digitais e impressos. Quais 
são os suportes (canais de comunicação) impressos 
e digitais em que podemos encontrar notícias? 

 1. Quando escrevemos uma notícia, algumas perguntas 
podem nos ajudar nessa escrita. Após ler a notícia 
anterior, associe as perguntas às respostas.

a. A notícia trata de qual acontecimento?
b. Quais são os envolvidos na notícia?
c. Quando ocorreu?
d. Por que o fato aconteceu?

  A empresa de brinquedos Mattel e a biomédica 
Jaqueline Goes.

  Ao ler a notícia, não é possível identificar uma 
data exata, mas é possível saber que foi durante 
a pandemia da Covid-19.

  Porque a empresa Mattel decidiu celebrar 
mulheres inspiradoras que se destacam e, dessa 
vez, homenageou profissionais que ajudaram 
no combate à pandemia da Covid-19.

  A empresa Mattel criou uma boneca com as 
características da biomédica Jaqueline Goes.
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Podemos encontrar notícias em jornais e revistas impressos ou digitais, e em sites e portais 
de notícias digitais.
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 4. Leia a explicação sobre o gênero textual que você 
estudou e preencha as lacunas com a ajuda do 
professor.

título informar jornais

A notícia é um texto produzido para 

 e, geralmente, é composto 

de  (nome da notícia), 

linha fina (resumo da notícia), corpo da 

notícia (informações sobre o fato), fotografia 

e legenda (explicação ou comentário sobre 

a fotografia). É encontrada em meios como 

, impressos ou digitais, e 

portais digitais de notícias. 

 3. Leia as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro 
e F para falso.

  O título é a parte principal da notícia. Nele 
estão todas as informações, incluindo o desen-
volvimento do texto.

  A linha fina é a parte que vem depois do título. 
Geralmente é escrita com uma letra em tama-
nho menor e resume as principais informações 
da notícia.

  A legenda é aquele texto curto embaixo do 
título. Geralmente é escrita com letra em 
tamanho menor.

  O corpo da notícia é a parte principal do 
texto; nele encontramos o desenvolvimento 
do texto, que apresenta todas as informações 
sobre o que aconteceu.
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Chegou a sua vez de produzir uma 
notícia. Para isso, ande uma casa e siga 
as dicas do tabuleiro. Mãos à obra!

Pesquise no bairro ou na cidade em que 
você mora um fato importante para a 
sociedade que foi realizado por uma 
mulher. A sua notícia deve relatar esse fato. 
Ande uma casa após escolher o assunto.

Faça anotações sobre 
o fato escolhido, 
registrando todas as 
informações que obteve 
sobre ele. Ao concluir 
esta etapa, siga para a 
próxima casa.

Para ajudar na 
escrita da sua 
notícia, lembre-se 
de responder às 
questões: O quê?; 
Quem?; Onde?; 
Quando? e Por quê?. 
Registre todas as 
respostas e avance 
uma casa. 

O título da notícia 
precisa ser objetivo e 
chamativo. Se você já 
escolheu o título do 
seu texto, pule para a 
próxima casa.

Depois do título, é muito 
importante escrever a linha 
fina. Nela, você deve mencionar 
as informações de forma bem 
resumida. Depois de fazer essa 
etapa, ande uma casa.

Leia o seu texto para 
conferir se as informações 
estão claras. Se tudo estiver 
correto, ande uma casa.

Estamos quase lá! Escolha 
uma imagem ou faça um 
desenho que represente 
a sua notícia. Não se 
esqueça de inserir uma 
legenda. Depois de decidir 
a imagem e a legenda, 
avance uma casa.

Para finalizar seu rascunho, revise o 
passo a passo da produção e corrija os 
erros ortográficos, caso existam. Se tudo 
estiver certo, pule para a última casa. 

Parabéns! Você finalizou seu 
rascunho! Agora passe seu texto 
a limpo na folha de produção 
textual e entregue-o ao professor.

Produção escritaProdução escrita
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