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9º ano – Unidade 1

Pequenos cronistas

Objetivo: 

Atrair o interesse do aluno para um tipo de texto sobre o qual normalmente não presta muita 

atenção: notícias.

Indicação: 

Unidade 1 do livro de 8ª série

Desenvolvimento:  

Pedir, com certa antecedência, para que os alunos coletem imagens inusitadas que possam 

ter aparecido em jornais, revistas ou sites de internet,  como por exemplo um par de tênis 

pendurados no fio de transmissão de energia elétrica, um homem a cavalo em meio a um 

engarrafamento em uma grande cidade etc., e propor certas questões, tais como: de quem pode 

ser aquele par de tênis? Como ele podem ter chegado ali? Quais distúrbios podem causar a 

presença de um cavalo no meio do trânsito? Como é a pessoa que o está conduzindo? etc.. que 

os inspirem e os leve a escrever uma história ou crônica que possa ser ilustrada por essa figura. 

Antes elas deverão ser postas em comum e uma mesma figura pode ser escolhida por dois ou 

mais alunos. Eles deverão ser instruídos no sentido de utilizarem em seus textos recursos vistos 

previamente, como ironia, palavras de duplos sentidos e mal-entendidos. Tais recursos deverão 

provocar um efeito humorístico na redação, as quais deverão ser entregues (o prazo fica a cargo 

do planejamento do professor: ao final da aula, na aula seguinte etc.) e serão postas num mural, 

onde poderão estar lado a lado com a verdadeira notícia, se for o caso, pois se pode propor 

também a possibilidade de eles mesmos produzirem a imagem.
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Sugestões:
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PRATA, Mário. 100 crônicas de Mário Prata. São Paulo: Cartaz Editorial, 1997.


