MANUAL
PARA
TEXTOS

NOTÍCIA
O que é notícia?
É a divulgação de uma informação por um canal jornalístico,
seguindo critérios.
O que faz ser notícia?
Há uma série de critérios de noticiabilidade, mas dois, em
especial, podem explicar melhor o que torna a informação
uma notícia: Relevância e novidade.
Notícia não é...
Texto acadêmico. Esqueça as regras da ABNT.
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NOTÍCIA
Onde vamos publicar o seu texto?
Na seção Compartilhar! Então é bom dar uma olhada lá para
ver o tamanho das matérias, os assuntos abordados, como
são as fotos...
Qual o tamanho do texto?
A matéria deve vir com no máximo 800 caracteres! Mais do
que isso teremos que cortar muito, então o ideal é você seguir
esse tamanho para preservarmos o texto original.
Comece bem o seu texto...
Título sempre com verbo, curto, com até 60 caracteres e sem
pontuação.
Não trabalhamos com linha de apoio
Nem faça. Não é necessário.
O seu texto deve ser assim: Claro e objetivo
Não utilize termos técnicos, escreva para quem não é da sua
área. Se atente aos fatos.
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TEXTO
Não é texto científico nem projeto, é uma notícia
Por isso, tem que ser curto, informativo e objetivo, apenas com
relatos dos fatos, sem citações de autores.
O primeiro parágrafo dos sonhos
Chamado no jornalismo de “lead”, ele deve responder a cinco
perguntas: O que aconteceu? Quem fez? Quando aconteceu?
Como aconteceu? Porque aconteceu/justificativa?
Tem que dizer o nome da cidade no texto
Colocar a cidade da instituição de ensino é importante porque
temos escolas com o mesmo nome, o que muda é a cidade em
que estão localizadas.
Evite rodeios
Todas instituições têm histórias fantásticas, mas deixe para o
fim. Acrescente somente o fato no início do texto. Seja objetivo
na informação.
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TEXTO
Quem fala é a instituição
Use sempre a terceira pessoa do singular no seu texto.
Nunca use a primeira pessoa do plural.
Apure, mostre resultado
É legal ler matérias jornalísticas que nos contam com
exatidão o desfecho de uma história. Use números para
descrever o sucesso e o resultado da atividade, por
exemplo.
Quem escreveu o texto?
Na hora da edição pode ser que a gente tenha dúvida
sobre alguma informação e precise falar com o autor da
matéria, então é muito importante deixar os contatos do
autor no final do texto (nome, cargo, e-mail e telefone).
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FOTOS
Mande fotos
Sempre é importante que o texto seja acompanhado de uma
foto. Como diz o velho ditado “uma boa imagem vale mais
do que mil palavras”. Por isso, capriche na imagem. Ela
precisa ter boa qualidade (pelo menos 1 MG) e bom
enquadramento. Destaque o que realmente é importante.
Legenda da foto
Lembre-se, nós não estivemos na escola no momento em
que a foto foi tirada, então é super importante nos dizer o
que está acontecendo na foto, para identificarmos com uma
legenda, se necessário.
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ONTATO

C

Entre em contato com a redação da
Educação em Revista
educacaoemrevista@sinepe-rs.org.br
(51) 3213.9090
www.educacaoemrevista.com.br
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