


[D12] O texto que você leu __ PROJETO QUE PERMITE A
POLICIAIS CONCEDER MEDIDA PROTETIVA A VÍTIMA DE
VIOLÊNCIA É ALVO DE CRÍTICAS __é uma reportagem,
cuja finalidade é

A. informar e formar opiniões.
B. informar para persuadir o leitor.
C. criticar as informações apresentadas no jornal.
D. informar sem, no entanto, apresentar opiniões.
E. expressar a opinião do jornal sobre acontecimentos

nacionais.
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 TEMPO DE AULA: 50 min
 ACOLHIMENTO
 CONTEÚDO: REPORTAGEM
 GÊNERO TEXTUAL: REPORTAGEM
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Função sociocomunicativa

e elementos composicionais da reportagem
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes

gêneros.
D6 – Identificar o tema de um texto.
 ATIVIDADE PARA CASA
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O primeiro parágrafo apresenta o assunto central da 
reportagem e nele se tenta chamar 
a atenção do leitor para o que vai ser dito.

“O projeto de lei que permite a autoridades 
policiais conceder medida protetiva à mulher vítima 
de violência, aprovado na última terça (9) no Senado 
e enviado para sanção presidencial, é criticado por 

entidades e especialistas da área, que questionam a 
constitucionalidade e efetividade da proposta.”
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Há o depoimento relevante (argumento de autoridade).

“Coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos
das Mulheres da Defensoria Pública de São Paulo, Paula Sant’Anna avalia que
o projeto é inconstitucional. “Qualquer decisão sobre restrição a direitos
individuais, como de ir e vir, deve vir de uma autoridade judicial”, afirma.

(...)Sem esforços para melhorar os serviços de proteção à mulher, o projeto
pode dar uma falsa sensação de segurança às vítimas, o que pode ser
perigoso, diz Manssur, da AMP.
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1.Manchete: compõe-se de frases curtas e objetivas; apresenta-se em
letras de maior destaque, visando despertar o interesse do leitor para o
que se quer comunicar.

2.Título auxiliar: complementa o título principal, isto é, a manchete,
com o objetivo de aumentar o interesse do leitor pelo conteúdo da
notícia ou reportagem.
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