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GÉNEROS JORNALÍSTICOS 

• Notícia 

• Reportagem 

• Entrevista 

• Artigo de fundo 
• Qualidade jornalística 

• Rigor e qualidade científica 

• Pertinência e interesse 

• Clareza e objetividade 

• Equilíbrio texto-imagem 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 







Quem? Quando? 

Como? 

Onde? 

Porquê? 

O quê? 



O que é mais importante: a participação no projeto ou o que se alcançou? 

Título alternativo: Casal de Cambra planta mais de 30 árvores 

Falta entradão. 

O que é mais importante: quem plantou ou que as árvores foram plantadas? 

Texto alternativo: "O Parque Urbano de Casal de Cambra tem 36 novos 

pinheiros desde 22 de outubro. A plantação das árvores no bosque resultou de 

uma parceria entre a Junta de Freguesia de Casal de Cambra e os escuteiros 

da expedição 159 do Agrupamento 1369 Santa Marta de Casal de Cambra." 





Organização do texto original 

 

- informação de contexto (o que é o 

mercúrio e quais as consequências 

na saúde) 

 

- metodologia e resultados 

Organização do texto proposta 

- Primeiro parágrafo com notícia 

 

- Comentário da investigadora 

 

- Relação com outros trabalhos 

 

- Riscos do mercúrio 

 

- Metodologia 



Sugestão para o primeiro parágrafo: 

 

“Os alunos da turma 11º CT da escola secundária de Mira de Aire conhecem mal 

o património natural da serra que os envolve. A grande maioria dos 12 alunos 

inquiridos (92%) reconhece já ter visitado Olhos de Água, mas os resultados são 

mais modestos para a Cova da Velha e as Pegadas de Dinossauro (ambos com 

66%).” 



O material está lá, é preciso reordenar. 

 

- Notícia 

- Apresentação dos resultados 

- Conclusões 

- Metodologia 

Repórteres não dão opinião 

Repórteres não usam pontos de exclamação 





Um semáforo do ruído na cantina do infantário 





Reportagem na herdade, explorando o que aí é 

feito e posteriormente falando sobre a utilização da 

cortiça. 

Texto sobre o trabalho realizado pelos 

investigadores do Instituto Superior de Agronomia. 

Entrevista a Susana Cruz, uma das responsáveis do 

Observatório do Sobreiro, ou a um responsável da 

empresa Amorim. 

Uma das ideias podia ter sido explorada. 



Não diga que fez, mostre 





Regras para o título: 

 

• Não usar parêntesis 

 

• Evitar reticências  

 

• Não usar pontos de exclamação 

 

• Fazer pergunta apenas se a resposta for dada no textos 



Um texto jornalístico não tem: 



Citar fontes: 
 

"Bom dia", disse Vera Novais, jornalista no Observador. 

 

"É um prazer estar aqui", continuou a jornalista. 

Não fazer: 
 

"Isto é proibido", disse o senhor Henrique. 

 

"A produção aumentou este ano", disse o Eng. Sousa Pinto, 

presidente da Cooperativa Agrícola de Beja 



Regras para editar uma entrevista: 

 

- Título tem informação relevante 

- Texto introdutório sobre entrevistado e tema 

- Não se indicam o nome dos entrevistados 

- Perguntas a negrito 

- Não é preciso pôr o nome do entrevistado 

- Respostas grandes devem ser cortadas 

- Erros devem ser corrigidos 

- Não usar reticências 



Tema muito difícil 

Falar com várias fontes e não 

apenas associações ambientalistas 

Citar fontes e confirmar informação 

recolhida 

Não usar afirmações genéricas e 

não dar opinião 



OBRIGADA PELA ATENÇÃO 


