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Título: Propaganda 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

A propaganda tem um grande efeito sobre os consumidores. Conhecer as estratégias de lin-

guagem utilizadas com a finalidade de atrair a atenção das pessoas e convencê-las do que se preten-

de é fundamental para construir a autonomia do aluno como sujeito, uma vez que as empresas 

comerciais da atualidade tentam direcionar as pessoas para o consumo e até para o consumismo. 

Objetivos de aprendizagem 

Constituição da identidade psicossocial, em sala de aula, por meio da oralidade 

(EF05LP01) Participar das interações orais em sala de aula e em outros ambientes escolares com  

atitudes de cooperação e respeito. 

Reconstrução das condições de produção e recepção de textos 

(EF05LP11) Justificar quem produz o texto e qual é o público-alvo, analisando a situação  

sociocomunicativa. 

Recursos e materiais necessários 

Caderno, lápis preto, lápis de cor, folhas de papel sulfite em formato A3; lousa e giz (ou quadro e 

caneta), revistas, jornais, gravador de voz; cópia da propaganda selecionada. 

Sugestão de propaganda:  

<www.pe.gov.br/_resources/files/_modules/files/files_13115_201505261713587488.png>  

Acesso em: 31 jan. 2018. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – O que é propaganda? 

Duração: Uma aula. 

Organização dos alunos: Em pequenos grupos. 

Começar a aula apresentando a propaganda do Governo do Estado de Pernambuco, cujo link 

está citado no tópico Recursos e materiais necessários. Esta sequencia didática, no entanto, poderá 

ser aplicada utilizando-se qualquer outra propaganda. Questionar os alunos: 
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• Qual é o assunto/tema abordado nessa propaganda? 

• Quem promove a propaganda? 

• A quem se destina essa propaganda?  

Esclarecer, após o levantamento das respostas, que se trata de uma propaganda com o obje-

tivo de divulgar uma campanha de incentivo à doação de órgãos; o outdoor chama a atenção das 

pessoas para a importância desse gesto. Faz parte de uma campanha promovida pelo governo e 

secretaria de saúde de Pernambuco, com a intenção de sensibilizar o público para a importância da 

doação de órgãos e tentar mudar a atitude das pessoas como possíveis doadores. 

Após essa primeira leitura, destacar o suporte em que a propaganda foi veiculada: o outdoor, 

espécie de cartaz em tamanho grande e geralmente posicionado em locais de fácil visualização, 

como à margem de rodovias e em locais de trânsito intenso de pessoas e veículos. Esclarecer que 

tanto nesse suporte como em diversos outros (jornais e revistas, digitais ou impressos; canais de 

televisão; na internet) a propaganda explora a linguagem visual com o intuito de chamar a atenção 

das pessoas. No caso da propaganda selecionada, a imagem do coração humano no início do texto 

verbal é responsável pelo forte apelo visual, ampliado pelo emprego das cores púrpura e magenta. 

Geralmente as propagandas utilizam a linguagem visual de modo chamativo, pois têm a in-

tenção de atingir o maior número de pessoas do público-alvo. Para cada tipo de público-alvo há a 

preocupação também quanto à escolha do melhor veículo para a propaganda: televisão ou rádio, 

internet ou impressos. Conhecer o público-alvo, suas preferências, desejos, rotina é muito importan-

te na hora de criar um anúncio publicitário.  

Como a propaganda tem sempre a intenção de convencer, é importante na leitura desse gê-

nero textual destacar o(s) argumento(s) utilizado(s) para conseguir esse objetivo. 

Finalizar a aula localizando o slogan da propaganda: “Juntos fazemos mais” destacando que o 

slogan é como chamamos a expressão curta e fácil de memorizar que acompanha e fixa a marca ou a 

instituição ou o órgão responsável pela propaganda.  

Estimular os alunos a recordar alguns slogans que conheçam.  

Para a próxima aula, pedir-lhes que, em casa, procurem uma propaganda que utiliza a lin-

guagem visual e verbal para expor na sala de aula e analisar, buscando responder às perguntas: 

• Qual é o assunto abordado? 

• Quem promove a propaganda? 

• A quem se destina?  

Durante a apresentação da propaganda localizada, cada aluno deverá ajudar os leitores a 

identificar quem a produz e qual é o público-alvo.  
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Aula 2 – Criação de propaganda falada 

Duração: Uma aula. 

Organização dos alunos: Em duplas. 

 

Nesta aula, em duplas, os alunos devem criar uma propaganda por meio de um anúncio fala-

do. Com base na atividade de seleção que fizeram em casa, as duplas deverão escolher um dos 

textos publicitários apenas. A partir da análise dos elementos do texto publicitário (quem, o quê, 

para quem, como), deverão criar um texto breve, pensando na troca do suporte (da imagem visual 

para o rádio) e no público-alvo para aquele produto, ou ideia ou atitude que se quer promover. É 

importante que considerem que o público-alvo da propaganda veiculada pelo rádio não está vendo, 

apenas está ouvindo, com ou sem acompanhamento de outro som. 

Para fazer despertar nos alunos uma ideia de como funcionam as propagandas faladas, sele-

cionar previamente algumas veiculadas por rádio, trazendo-as gravadas para serem ouvidas em sala 

de aula. 

Alguns elementos da linguagem verbal oral da propaganda veiculada pelo rádio devem ser 

objeto de observação pelos alunos: fluência, ritmo e entonação da fala; a escolha criteriosa das 

palavras em número não excessivo; detecção das principais palavras que podem vir acompanhadas 

de outros recursos sonoros – tais como melodia, ruídos, marcação rítmica executada por algum 

instrumento etc.  

Depois da análise desses recursos sonoros, uma vez feita a escolha do que deve ser o objeto 

da propaganda, os alunos devem produzir por escrito o texto que será veiculado oralmente. Chamar 

a atenção de todos para os elementos que não podem ser esquecidos: 

• O quê? – O objeto da propaganda. 

• Para que serve? – A finalidade. 

• Para quem? – O público-alvo. 

• Definição do slogan. 

Importante salientar o uso do modo imperativo nos verbos que fazem parte dos textos de 

grande parte das campanhas publicitárias, como: “Doe”, “ Seja”, “Faça”, “Use”, entre outros. 

Na hora da gravação, enfatizar a importância de se articular com clareza as palavras, man-

tendo o ritmo e a entonação expressiva do texto. Além disso, estimular a pesquisa de alguns sons 

e/ou músicas que possam agregar mais ritmo e valor sonoro ao texto. 
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Aula 3 – Escuta das propagandas 

Duração: Uma aula. 

Organização dos alunos: Em duplas. 

Após editar a gravação das propagandas faladas, apresentá-las para a turma toda de modo 

que todos possam apreciá-las de maneira crítica, observando o que poderia ser aprimorado, reco-

nhecendo a qualidade das escolhas feitas, bem como fazendo os comentários pertinentes sobre o 

processo todo da atividade.  

Outra sugestão é realizar uma mostra para toda a escola com a reprodução dos áudios veicu-

lando as propagandas produzidas pelos alunos. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 5º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

Aferição de aprendizagem 

Além das questões sugeridas a seguir, que podem ser aplicadas como forma de avaliação, 

aferir processualmente a aprendizagem dos alunos em relação à: 

• participação na aula 1, com foco na compreensão da estrutura do texto publicitário. 

• cooperação para elaborar o anúncio publicitário falado, na aula 2. 

• participação, durante a aula 3, na audição dos textos propagandísticos gravados, consi-
derando também os resultados que cada grupo obteve. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

 

1. Qual é a função de um slogan em uma propaganda? 

a)  (     )  Texto sem sentido para o público-alvo. 

b)  (     )  Texto curto que fixa a marca na memória do público-alvo. 

c)  (     )  Texto que valoriza um produto para o público-alvo. 

d)  (     )  Texto longo que acompanha um produto. 

 

2. Leia o texto de uma propaganda:  

Deixe sua vida mais fácil. Use CardBom. 

Na propaganda, duas formas verbais no imperativo incentivam o público a consumir o produto. 
Quais são elas? 

a)  (     )  “deixe” e “use” 

b)  (     )  “sua” e “deixe” 

c)  (     )  “vida ” e “fácil” 

d)  (     )  “use” e “fácil ” 

 

Gabarito das questões 

1. b 

2. a 
 


