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• Apurar ou pesquisar o assunto da notícia;

• Entrevistar pessoas;

• Tomar notas de informações importantes;
• Planejar o texto da notícia fazendo uma hierarquia das 

informações: primeiro as mais importantes e no corpo do texto 
as menos relevantes e maiores detalhes;

• Escrever (ou textualizar) a notícia;

• Revisar a notícia.

O que faz um repórter ao escrever uma notícia? Ou quais são os 
comportamentos deste escritor específico? 

Comportamentos e Procedimentos Escritores



Produtos de projetos didáticos na 
esfera jornalística 
(considerando mídias impressas, audiovisuais, virtuais, multimídias)

• jornal impresso

• jornal mural

• revista

• fanzine

• notícias coletivas para 
o site da escola

• PORTADOR + PÚBLICO  (leitor, espectador, ouvinte)

• site

• blog

• página no FB

• telejornal

• web-rádio

• rádio da escola

• rádio comunitária

• almanaque



• Leitura habitual de notícias

• Projeto Didático → aluno-repórter

• Sequência de Atividades (ou Sequência Didática)

Possibilidades didáticas do 
uso do  jornal na escola



Joca 103, 2ª quinzena de outubro de 2017

O QUÊ?  

QUANDO?  

ONDE?

QUEM?  

COMO?  

POR  QUÊ?



Gráficos e infográficos



Gráficos e infográficos



Exercício de ilustrar as informações da notícia com infográficos

Exploração dos dados numéricos



Exercício de ilustrar as informações da notícia com infográficos

Exploração dos dados numéricos



• Registro dos fatos, de informações de interesse 
jornalístico, sem comentários.

• O que a determina sua publicação: caráter inédito do 
fato, impacto, curiosidade, seus efeitos e consequências.

• Características do lide (6 perguntas)
1. O QUE aconteceu?
2. QUANDO?
3. ONDE?
4. Com QUEM?
5. COMO?
6. POR QUÊ?

GÊNEROS DA ESFERA JORNALÍSTICA
Notícia



GÊNEROS DA ESFERA JORNALÍSTICA
Reportagem

• É a própria essência de um jornal

• Mais extensa do que a notícia

• Aborda o assunto com mais profundidade 

• Apura as origens, motivações e efeitos do fato.

• Pretende esgotá-lo

• Abre o debate sobre o acontecimento

• Traz subtítulos no interior do texto
• Decorre de uma pauta que a chefia encaminha ao 

repórter



GÊNEROS DA ESFERA JORNALÍSTICA
Entrevista

• Tipos de entrevista

1. Pingue-pongue (ex.: Repórter Mirim)

2. Coletiva (ex.: Programa Roda Viva)

3. Apuração de notícias (depoimentos entre aspas)

Envolve práticas sociais de oralidade, leitura e escrita



GÊNEROS DA ESFERA JORNALÍSTICA
Artigo de opinião

• Texto opinativo e autoral, de responsabilidade exclusiva do autor

• Pode expressar opiniões diferentes das emitidas pelo jornal

• Geralmente é escrito por profissionais de diversas áreas



GÊNEROS DA ESFERA JORNALÍSTICA
Título e Legenda

• Título – É de alta importância. Informa o leitor sobre o assunto e o motiva 
para a leitura ou não. 

• Legenda ─ Texto breve que descreve a foto e traz uma 
informação atraente e/ou explicativa sobre ela. É colocada ao 
lado, abaixo ou dentro da imagem.

Características :
a. Informar sobre o fato noticiado
b. Ser sucinto e atraente para o leitor 
c. Dar a ideia de atualidade do fato



• Levantamento estatístico com amostra específica da opinião pública.

• Indica as opiniões de uma determinada população analisada

• Quando se faz uma ou duas perguntas apenas, chamamos de 
enquete.

GÊNEROS DA ESFERA JORNALÍSTICA
Pesquisa de opinião (ou enquete)



GÊNEROS DA ESFERA JORNALÍSTICA
Resenha

• É a síntese de uma obra artística seguida de comentários. 

• Seu objetivo é divulgar o fato cultural e orientar o leitor sobre sua 
qualidade. 

• Recebe popularmente o nome de “crítica” de livros, filmes, peças teatrais, 
balés, exposições e shows.



GÊNEROS DA ESFERA JORNALÍSTICA
Carta do Leitor

• Seção na qual os leitores apresentam suas opiniões, fazem sugestões, 
críticas, perguntas, elogios e reclamações.

• Texto epistolar (carta)



Com o uso do jornal o aluno aprimora:

• A oralidade - comentários sobre matérias de jornal, 
discussão, debates, exposição oral

• A escrita - com a produção de notícias, reportagens, 
entrevistas, artigos, resenhas, cartas do leitor. 

O propósito do Joca: ser um jornal. Ser uma ferramenta de 
informação e formação, que complementa o trabalho com os todos 
os conteúdos. 

↓
Para a escola que quer alunos que saibam circular no mundo.

Exercer a cidadania na escola 


