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Quem sou eu? 



O que é ser jornalista? 

 Relatar factos; 

 Contar histórias; 

 Falar com pessoas; 

 Explicar o difícil; 

 Compreender o que parece 

impossível; 

 Pesquisar, pesquisar e 

pesquisar! 

 

 Ser imparcial; 

 É não ter horas, mas ter de 

ter tudo pronto a horas; 

 Ser os olhos e os ouvidos de 

quem nos está a ler, ver ou 

ouvir; 

 É uma paixão que se 

reinventa dia após dia! 



Primeiro que tudo: 

Sobre que tema vamos trabalhar? 



Coisas a ter em conta antes de escolheres 

que reportagem queres fazer: 

 Já alguém contou a história 

que queres contar? 

 Se sim, o que vais fazer de 

diferente? 

 Se não: essa história 

merece ser contada? 

 

 A história tem interesse 

para o teu público alvo?  

 O tema é actual ou tem 

interesse na actualidade? 

 É possível ir ao local? Falar 

com os protagonistas desta 

história? 

 Tenho interesse pelo tema 

que estou a abordar? (para 

não ser uma seca para vocês 

estarem a pegar num 

determinado tema) 

 



Antes de ires para o terreno: 

 Estuda o tema que queres 
abordar; 

 Percebe os vários lados do 
tema; 

 Agenda entrevistas, se possível; 

 Escreve o que achas que vai 
ser importante abordar na 
reportagem. 

 Pensa em como queres 
apresentar o trabalho final e 
leva o material necessário para 
isso (exemplo: levar câmara se 
for importante para a 
reportagem ter um vídeo) 

 Já alguém falou sobre isso? 

Lê o que escreveu, vê o 

que fez! 

 Estuda os tempos que vais 

demorar a fazer cada coisa; 

 Evita ir para o terreno sem 

antes fazer pesquisa sobre o 

tema que queres falar 

(internet!) 

 Pensa na melhor forma de 

contar a história. 

 Confirmar se têm o material 

necessário para isso! 



Durante a 

vossa 

presença no 

terreno: 

Levar algo para registar notas; 

Escrever com quem falaram e quais 
as principais ideias que essa pessoa 
vos deixou; 

Estar atento a todos os pormenores 
que podem dar uma boa história. 



Nunca te esqueças:  
Há mil e uma maneiras de se contar uma história 



Quando estiveres a 

escrever responde 

sempre às “perguntas 

mágicas”: 
 O quê? 

 Quem? 

 Quando? 

 Onde?  

 Como? 

 Porquê? 

 E para quê? 



Um texto 

jornalístico: 

Tem de ser verdadeiro; 

Não pode ser opinativo; 

Deve ser conciso (não se deve meter 
palha para encher); 

Tem de ter ritmo e narrativa. 



Ouvir sempre o contraditório (ou tentar)! 



A desinformação como problema: 

Notícia falsa           Artigo de opinião            Artigo opinativo            Notícia      

10 notícias mais partilhadas no Facebook em Portugal no ano 2018 



Como verificar se uma notícia é 

verdadeira? 

Conheço a fonte? 
A notícia está 

assinada? 
As fontes que cita 

são credíveis? 

O site tem outras 
notícias que me 
parecem “boas 
demais para ser 

verdade”? 

A linguagem é 
descuidada? 

A “notícia” tem 
erros ortográficos 

constantes? 



Muito obrigado e 

boas reportagens! 


