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APRESENTAÇÃO 
 
Os gêneros jornalísticos são muitos e, para falarmos da nota, é imprescindível 
entendermos a questão da rapidez e da fluidez da informação como fatores iniciais para 
a leitura dos textos de um jornal. Quem precisa se informar de forma rápida sobre um 
assunto pode ficar por dentro dele com a leitura da nota. 
 
Deve-se atentar para o sentido apresentado no dicionário: “esclarecimento sobre um 
assunto”, muito utilizado por figuras públicas explicando sobre algum fato relacionado 
a elas. No entanto, nessa oficina, gostaríamos de apresentar o texto que informa a 
respeito de algum acontecimento de modo rápido e objetivo, também chamado de 
nota. Esse gênero jornalístico é um dos mais vistos dentro do jornal impresso ou digital.  
 
Por ser um texto objetivo e, por isso, curto sobre um fato, a nota é especialmente 
popular para os leitores que precisam de informações rápidas sobre os acontecimentos. 
Por isso, saber resumir as informações é uma condição básica para produzirmos uma 
nota. Indicamos, por isso, um vídeo explicativo sobre como resumir as informações, no 
intuito de ajudar na elaboração das tarefas que serão sugeridas. 
 
Para entendermos mais sobre a composição textual da nota e a sua intencionalidade, 
apresentaremos algumas notas, veiculadas em jornais virtuais e, em seguida, 
proporemos algumas tarefas que poderão desenvolver a habilidade de construir textos 
bastante pontuais e diretos sobre temas importantes ao nosso cotidiano. 
 
Algumas notas sobre o tema “cinema na janela” foram escolhidas para explicitar sobre 
esse gênero. Em seguida a essa apresentação sobre o gênero, algumas propostas de 
escrita e de ilustração ou seleção de imagens para elaboração de nota. 
 
Vocês também poderão fazer comentários e tirar dúvidas no fórum “Deixe uma Notinha 
aqui”. 
 
Boa leitura! 
 
Vídeo 1: 
Título: Gêneros jornalísticos: nota 
Descrição: Apresentação do gênero jornalístico nota. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=1a1MQOWiGhM 
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Vídeo 2: 
Título:  Resumos - Finalmente Aprenda a Fazer 
Descrição: Técnicas para fazer resumos. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=20ZJoN0DiTA 
 
PowerPoint 
Nota: explicações orais 
Arquivo com áudio. 
 
FÓRUM: 
Título: Deixe uma Notinha aqui 
Texto: 
Olá!  
O que você achou do gênero nota? Deixe aqui seus comentários, apresente suas 
dúvidas. Vamos conversar! 
 
Réplica:  
A nota 
 
Não se esqueça que a nota é um gênero objetivo, com o texto 

(...) curto composto apenas pelo lide (texto breve e jornalístico que apresenta 
resumidamente os assuntos ou destaca o mais importante numa matéria, 
disponível em https://www.dicio.com.br/lide/.). Normalmente trata de algum 
assunto de fácil compreensão e assimilação e que seja do interesse do leitor. 
Algo que já tenha sido noticiado ou que não possui detalhes relevantes para 
serem descritos.  
(Texto adaptado. Disponível em: 
<https://www.infoescola.com/redacao/textos-jornalisticos/>. Acesso em: 
maio 2020.) 

 
 
PROPOSTAS   
 
Proposta 1 para o Fundamental 1 
Leia as seguintes notas e, em seguida, crie títulos possíveis e bastante criativos, como se 
você fosse o jornalista que escreveu os textos. 
 
Texto 1: 
O Museu do Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro, propõe uma reflexão sobre a 
sociedade brasileira e o mundo e o nosso papel na construção de um futuro mais 
sustentável. O Catavento Cultural, em São Paulo, tem como missão apresentar a ciência 
de forma instigante a crianças. Em Porto Alegre, o Museu de Ciências e Tecnologia é um 
dos maiores museus interativos de ciências naturais da América Latina. 
(Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/15-livros-sites-e-passeios-para-
explicar-ciencia-para-criancas/>. Acesso em: maio 2020.) 
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Texto 2: 

 
Luna é uma menina de 6 anos cheia de questões intrigantes sobre a natureza e o 
funcionamento das coisas. A animação brasileira foi indicada ao Emmy Internacional em 
2016. 
(Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/15-livros-sites-e-passeios-para-
explicar-ciencia-para-criancas/>. Acesso em: maio 2020.) 
 
Texto 3: 
 

 
O canal do jornalista Iberê Thenório traz experiências e desafios divertidos que 
estimulam o interesse pela ciência. É o maior de ciência e tecnologia no país: já são mais 
de 10,5 milhões de inscritos. 
Confira o vídeo em que Iberê e Mari fazem a maior pasta de dente para elefantes do 
mundo: https://www.youtube.com/watch?v=AKj-lDEbSXs 
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(Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/15-livros-sites-e-passeios-para-
explicar-ciencia-para-criancas/>. Acesso em: maio 2020.) 
 
 
Proposta 2 para o Fundamental 2 e Ensino Médio 
 
Assim como a nota, a reportagem constitui texto de caráter informativo. Separamos 
duas reportagens. Escolha uma delas para desenvolver a atividade. 
 
Reportagem 1: 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/04/projecao-de-filmes-mudos-em-
predio-viram-atracao-em-salvador-sob-pandemia.shtml 
 
Reportagem 2: 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/05/cinema-drive-in-volta-a-triunfar-na-
cultura-do-isolamento-social.shtml 
 
A partir da análise das reportagens, podemos refletir sobre as seguintes questões: 
a) Por que uma reportagem é mais abrangente do que a nota, já que ambas possuem 
como finalidade informar sobre algo? 
b) Quais são as necessidades comunicativas, desses dois gêneros jornalísticos? 
c) A partir das reflexões que você fez, produza uma nota para uma das reportagens que 
você leu nessa proposta. Fique atento para o fato de que você estará transformando um 
texto em outro texto, ou seja, você está adaptando um formato em outro.  
 
 
Proposta 3 
 
Os fatos do cotidiano são mostrados nas notas com apenas a questão central abordada. 
Sabendo disso, leia a notícia abaixo e desenvolva a proposta que a segue. 
 
Cine Janela projeta filme em homenagem a Moraes Moreira 
 
Por causa da pandemia do novo coronavírus, diversas ações estão sendo articuladas 
para levar um certo alívio e entreter a população. É o caso do Cine Janela (@cine.janela), 
que projeta filmes nas fachadas do bairro Dois de Julho, em Salvador, transformando as 
próprias janelas em salas de cinema para os moradores.  
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Projeção em fachada de prédio vira atração no Dois de Julho (Foto: Jamile Coelho) 

Nesta segunda-feira (13), a partir das 20h, será exibido o documentário “Novos Baianos 
Futebol Clube”, de Solano Ribeiro. A sessão, que ganhará o paredão do Edifício Maria 
Helena, fará uma homenagem ao cantor e compositor baiano Moraes Moreira, 
que morreu hoje, aos 72 anos, no Rio de Janeiro, enquanto dormia.  

 

Moraes (Foto: Divulgação) 

(Disponível em: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/cine-janela-projeta-
filme-em-homenagem-a-moraes-moreira/>. Acesso em: 18 maio 2020.) 
 
Vamos fazer uma transformação no texto da notícia, vamos torná-la uma nota. Para 
isso, você precisa manter de forma resumida e direta as informações que a notícia 
apresenta. 
 
 
Proposta 4 
 
Na produção de cinema, a pesquisa cultural bibliográfica torna-se fundamental para se 
fazer, por exemplo, um documentário de um artista específico. Faça uma pesquisa 
bibliográfica sobre um artista de que você gosta e, a partir dessa pesquisa, produza nota 
fictícia em homenagem a essa pessoa. 
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