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1 - APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO 
– ACOLHIMENTO;

2 - ANÁLISE DE UMA NOTÍCIA;

3 - RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIO;

4 - TAREFA PARA CASA.
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ESTRUTURA DO GÊNERO TEXTUAL : NOTÍCIA

Estrutura do gênero textual: notícia
MANCHETE: principal chamada, que atrai o público para ler a
notícia.

TÍTULO: frase curta e objetiva, que deve resumir a ideia da
mensagem, e instigar o leitor a continuar a ler o texto. É possível
utilizar elementos visuais para chamar mais atenção, como cores e
letras diferentes.
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LIDE: o primeiro parágrafo, que deve introduzir o leitor à
notícia e expor as principais informações: Quando? O que?
Como? Quem? Onde? Por quê?

CORPO: é o conteúdo da notícia, propriamente dito. Deve
explicar os fatos de maneira descritiva e impessoal.

ESTRUTURA DO GÊNERO TEXTUAL : NOTÍCIA
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"As mulheres estão sofrendo, mas comemoramos, estarmos vivas. Não
abaixaremos a cabeça", diz Hellen Frida, uma das organizadoras” (_________)

A vereadora Marielle Franco, cujo assassinato completa um ano sem
solução no dia 14, foi homenageada hoje na Marcha das Mulheres (Sergio
Moraes/Getty Images) (_____________)
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A luta contra o feminicídio é um dos temas principais da Marcha
das Mulheres no Distrito Federal, que tem como lema “Pela vida de
todas as mulheres, resistiremos!”. O ato deste ano foi organizado
em formato de cortejo. Cada uma das 14 alas representava um
grupo específico. Entre eles: Mulheres do Axé, Movimento de
Mulheres Negras, LesBiTrans — de mulheres LGBT — e Feminismo
Popular. “As mulheres estão sofrendo, mas comemoramos,
estarmos vivas. Não abaixaremos a cabeça”, diz Hellen Frida, uma
das organizadoras, representando a Casa Frida, espaço cultural
localizado em São Sebastião, a 22 Km do centro da capital.
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No ano passado, 53 assassinatos de mulheres foram classificados como
feminicídio pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
mais do que o dobro registrado em 2017: 24 casos. Segundo o ministério,
houve 7.036 tentativas de feminicídio em 2018 – 2,5 vezes a mais do que no
ano anterior: 2.749. A concentração começou às 16h em frente à rodoviária
de Brasília, no centro da cidade, na Esplanada dos Ministérios. A marcha
começou por volta das 19h. Mulheres de todas as idades, das mais diversas
partes do DF estavam presentes. Parlamentares federais e distritais também
participaram do ato.

Disponível em :https://exame.abril.com.br/brasil/marcha-das-mulheres-tem-luta-contra-o-feminicidio-como-bandeira/08 de março de
2019.
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01. Escolha uma notícia de um jornal
televisivo ou de um site e, após a
análise do texto, enumere as suas
partes principais.


