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APRESENTAÇÃO 

Nesta oficina, iremos refletir um pouco sobre os textos que aparecem sob o rótulo 
“Curiosidades” no site do Jornal Nossa Voz (http://www.leden.uerj.br/jornal/).  

Os textos vinculados a essa seção geralmente têm a finalidade de trazer ao conhecimento do 
leitor informações científicas, históricas, comportamentais ou culturais. 

Conheça um pouco mais sobre o gênero acompanhando a análise de textos em nosso 
PowerPoint. A seguir, participe do fórum dizendo quais assuntos mexem com sua curiosidade. 
Por fim, escolha uma ou mais propostas de produção e colabore, dessa forma, com o Jornal 
Nossa Voz. 

 

POWERPOINT: 

 

1) Você já conhece nosso site? Faça-nos uma visita e conheça os artigos da seção 
“Curiosidades”. 

http://www.leden.uerj.br/jornal/ 

 

2) Os textos da seção Curiosidades são geralmente artigos breves, de linguagem simples; ela é 
pensada de acordo com o público leitor; 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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DICA MUSICAL, por Guilherme 
Fernandes 
Olá! Eu indico “Ah! Banda”, que é a banda do CAp-UERJ. Você pode ir ao YouTube e 
procurar pelo nome em destaque e clicar na playlist e curtir. Ou simplesmente clicar no link 
a seguir: 
https://www.youtube.com/channel/UCx_hpvoGYW_z0KZhcsJ7_kw 
Pode ainda curtir a página da banda na internet:https://ahbanda.wixsite.com/ahbanda/blank 

 

O artigo elaborado por Guilherme é um exemplo de texto objetivo. Trata-se de uma dica 
cultural. É comum direcionar o leitor ao conteúdo recomendado através de link, conforme 
ocorreu no exemplo. 

 

3) Trazem assuntos que mobilizam a imaginação e o interesse do leitor. 

Arte e Cultura 

 
Paisagem em Saint-Rémy campo fechado com camponeses, 1889, de Vincent van Gogh 
A página Google Arte e Cultura possibilita que você tenha acesso a variadas obras de arte 
do planeta e, sobretudo nesse período de isolamento social, tenha contato com muitas 
formas de ver o mundo e se conectar com ele por meio da Arte. 
Aproveite e visite! Acesse: <https://artsandculture.google.com/> 
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O uso de imagem também é utilizado para chamar atenção e aguçar a curiosidade do leitor, 
como é possível observar acima, com a obra de Van Gogh: 

 

4) São também textos informativos: 

Malhar o Judas! 

 
Malhar o Judas é uma tradição popular vinda de Portugal que ocorre no sábado da Semana 
Santa. 

Mas quem é esse Judas? Para o cristianismo, é o discípulo de Jesus que o entregou aos 
romanos em troca de dinheiro. Por associação, Judas se tornou sinônimo de traidor. 

Assista ao vídeo a seguir e conheça como essa tradição ocorre no Brasil. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%
3Fv%3D6ZYQllpqzXM&ved=2ahUKEwiOi__LoeDoAhX7LLkGHR8VAHIQwqsBMAJ6
BAgKEAQ&usg=AOvVaw1E1s2ARhKWppz2_XK68LTJ&cshid=1586604410674 

 

Nesse exemplo, é explicado a origem de uma tradição popular – malhação do Judas. Note que 
as fontes de pesquisa são sempre indicadas. Assim o leitor pode checar a veracidades das 
informações ou aprofundar os seus conhecimentos, uma vez que os textos nessa seção 
tendem a ser curtos. 

 

5) Os textos de “Curiosidades” podem apresentar novidades ao seu leitor:  

Histórias em Quadrinhos 
Histórias em Quadrinhos 
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A Editora Peirópolis está disponibilizando gratuitamente quadrinhos digitais em 
plataformas como Amazon, Google Livros, iBooks, Kobo e Livraria Cultura. No entanto, é 
por tempo limitado. 
Se você gosta de ler HQ, acesse http://www.universohq.com/noticias/editor-peiropolis-
disponibiliza-quadrinhos-digitais-gratuitamente-por-tempo-limitado/ 
 e desfrute essa ótima oportunidade. Boa leitura! 

 

Nesse texto, a novidade é a disponibilização gratuita de HQs. 

 

6) Podem ainda abordar temas variados, como ciências naturais, ciências sociais, literatura e 
saúde. No texto a seguir, temos um exemplo de dicas de saúde e bem-estar com a sugestão  
de prática de Yoga: 

 

about:blank


 

Yoga: fortalecendo as pernas 
 
por Angélica Castilho  

Não sei vocês, mas tenho ficado mais tempo sentada nesses meses… Com isso, as pernas 
precisam de uma atenção especial. Indico para vocês uma aula especialmente para atender 
às necessidades de nossas pernas. Para conferir, acesse: 
https://www.youtube.com/watch?v=y5767r_drHo Namastê! 
Fonte da imagem: https://www.pikrepo.com/fozqu/woman-doing-yoga-beside-body-of-
water 

 

7) Os textos podem ser organizados de formas variadas, tendo sempre em vista despertar o 
interesse do leitor. Cabe inclusive o uso de caça-palavras ou cruzadinhas. Observe o exemplo. 

 

CAÇA-PALAVRAS SOBRE O CARNAVAL 
por Juliana Alferes Patronelli 

M Á S C A R A P A M I L R E D P D 
S O Ú C A E F E S T U N E M R P I 
C Ê M W Z Y E Y O P R V A I O U V 
O A T O P R S G A R A C S Á M Ü E 
N H R Ç S X T J T W A U Q V F Ê R 
F K A N Z X A I N C O R B N M E S 
E X U F A N T A S I A J Í P K W Ã 
T H Ç A X V N B N U A G B L O C O 
E Z P L C F A D S H N R Y E T B E 
K X K E W P A L Z Ç T R Õ U H V Y 
S A P U C A Í H E F O L I Ã O M E 

 

 

Ao encontrar as palavras, o leitor recupera algumas palavras exploradas em outro artigo. 
Nesse caso, o tema do Jornal é Carnaval. 

 

8) Em jornais de grande circulação não há a seção “Curiosidades”, mas há outras seções que 
exploram o mesmo conteúdo. Geralmente, procuram vulgarizar um conhecimento, ou seja, 
traduzir para uma linguagem mais adequada ao público geral. 

 

Há, porém, sites (revistas) que exploram esse tipo de conteúdo, como Mega Curiosos. 

 

Conheça o site: https://www.megacurioso.com.br/ 

Ou http://chc.org.br/, para crianças. 
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9) Para finalizar: 

 

“Curiosidades” é uma seção de textos que procuram trazer ao conhecimento do leitor 
informações científicas, históricas, comportamentais ou culturais. 

a) são textos breves, de linguagem simples; 

b) apresentam assuntos que despertam o interesse e a curiosidade do leitor; 

c) procuram apresentar informações, consideradas novidades para o leitor, sobre variados 
temas; 

d) podem assumir formas diversas a depender do público leitor; 

 

Referências: 

http://www.leden.uerj.br/jornal/ 

https://www.megacurioso.com.br/ 

http://chc.org.br/ 

 

 

Fórum:   

Título: O que seria curiosidade? 

Descrição: Quais os assuntos que mexem com sua curiosidade? Compartilhe conosco. 

 

Réplica: Particularmente, mexem com a minha curiosidade temas relacionados a descobertas 
espaciais, arqueologia e artes. Você também se interessa por esses temas? Quais temas você 
considera interessantes para compor a seção Curiosidades? 

 

 

Propostas: 

 

Proposta 1 

Escolha e leia as descobertas científicas do site http://chc.org.br/ , depois escreva um texto 
apresentando as descobertas de que você gostou. 

 

Proposta 2 
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 Após a leitura do texto “MARTE É DESTAQUE ENTRE PRINCIPAIS EVENTOS ASTRONÔMICOS DE 
JULHO” (indicado em link a seguir), escolha uma das três atividades para desenvolver: 

a) Elabore uma versão mais breve e que chame a atenção do público-leitor; 

b) Elabore uma cruzada com palavras retiradas do texto acima; 

c) Escreva um artigo informativo que possa fazer parte da seção “Curiosidades”. Lembre-se de 
escolher um assunto e de pesquisar sobre ele. 

 

Acesse aqui o texto: https://www.megacurioso.com.br/ciencia/115056-marte-e-destaque-
entre-principais-eventos-astronomicos-de-julho.htm 

 

Texto: 

MARTE É DESTAQUE ENTRE 
PRINCIPAIS EVENTOS 
ASTRONÔMICOS DE JULHO 
 RICARDO ISÍDIO 

 CIÊNCIA 

Último Vídeo 

O mês de julho é um período histórico para a ciência espacial e a exploração 

do universo. Com a aproximação da órbita da Terra com a de Marte, agências 

globais aproveitarão desse momento para lançar uma série de novas missões 

no planeta vermelho. 

Além disso, o mês contará com eventos astronômicos como eclipses lunares e 

chuvas de meteoros, de possível observação no Brasil. Confira abaixo o 

calendário! 

about:blank
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Eclipse lunar penumbral (05/07) 

Eclipse lunar penumbral, em 05 de julho 

Em razão do alinhamento imperfeito entre Sol, Terra e Lua, a luz não alcança a 

totalidade da superfície da Lua e gera uma sombra parcial chamada de 

penumbra. O acontecimento ocorrerá em 05 de julho e terá uma duração 

aproximada de três horas. 

Apesar de difícil visibilidade, as maiores chances de presenciar o evento 

estarão em parte da América do Norte, América do Sul, leste da Europa e 

oeste do Atlântico e África. 



Lançamento do satélite Hope Mars (14/07) 

Lançamento do satélite Hope Mars, previsto para 14 de julho 

A missão será marcada na história como a primeira iniciativa interplanetária 

liderada por um país árabe. Com lançamento previsto para 14 de julho, o 

satélite Hope será lançado a partir de uma base no Japão para chegar na 

órbita de Marte em 2021 e irá oferecer uma imagem completa da atmosfera do 

planeta para análises da variação do clima ao longo dos anos. 

Um dos principais focos será a coleta de dados, inicialmente durante dois anos, 

das conexões entre a atmosfera superior e inferior do planeta vermelho, para 

descobrir a causa da perda de hidrogênio e oxigênio no espaço. O projeto 

também marcará um esforço global para atingir a proposta, ao contar com a 

colaboração conjunta entre os Emirados Árabes e universidades dos Estados 

Unidos. 



Missão chinesa Tianwen-1, em Marte (23/07) 

Missão da China Tianwen-1, prevista para 23 de julho 

Denominada Tianwen-1 (que significa “perguntas para o Céu”), a iniciativa da 

China na exploração de Marte incluirá três veículos: orbiter, lander e rover. Eles 

foram projetados para sondar a atmosfera de Marte e procurar sinais de vida, 

no passado e presente, na superfície. 

Caso a missão seja um sucesso, a China será a terceira nação a pousar no 

planeta (atrás de Estados Unidos e Rússia) e a segunda a explorar o local 

através de um rover (único país que já realizou foi EUA). 



Chuva de meteoros (27/07) 

Chuva de meteoros Delta Aquáridas 

Com início em meados de julho, a chuva de meteoros Delta Aquáridas atingirá 

seu pico no final do mês. Este evento será resultado de partículas dos cometas 

Marsden e Kracht, no momento em que a Terra encontrar com os escombros e 

será mais observado no hemisfério Sul, com destaque para o Brasil. 



Exploração da cratera Jezero, em Marte (30/07) 

Lançamento do rover Perseverance para explorar Marte 

No final de julho, a NASA lançará o rover Perseverance para a exploração 

inédita da cratera Jezero, em Marte. O projeto foi desenvolvido para  coletar 

amostras e procurar sinais de vida microbiana passada para avaliar se o 

planeta já sustentou vida. 

“O local de aterrissagem na cratera Jezero oferece terreno geologicamente 

rico, com formas de relevo que chegam a 3,6 bilhões de anos que podem 

responder a importantes perguntas sobre evolução planetária e astrobiologia”, 

disse Thomas Zurbuchen, em comunicado da NASA. 

Com um design que se assemelha a traços da aparência humana, o robô 

espacial carregará em seu interior um pequeno helicóptero experimental, 

chamado de Ingenuity. Tal veículo será o primeiro a voar em outro planeta. 



Fonte: https://www.megacurioso.com.br/ciencia/115056-marte-e-destaque-entre-principais-
eventos-astronomicos-de-julho.htm 
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