
 

 

 

 

Orientações sobre o envio de notícias 

para o portal do SINEPE/RS 
Siga essas dicas e aproveite ao máximo esse espaço para divulgar a sua 

instituição 

 

Um dos objetivos centrais do portal do SINEPE/RS é divulgar notícias sobre 

o setor educacional e o ensino privado gaúcho, portanto, os textos enviados 

para essa seção devem seguir as regras jornalísticas. Preparamos algumas 

dicas para auxiliá-lo na produção desse material, confira: 

 
NOTÍCIA 

O que é uma notícia? Há uma série de critérios para tornar um texto uma 

notícia, mas esses dois são os principais: Relevância e novidade. 

Notícia não é... Texto acadêmico. Esqueça as regras da ABNT. 

 

ESTRUTURA DE UMA NOTÍCIA 

Tamanho do texto: No site não há limite de caracteres, mas, os textos para 

ambientes digitais não podem ser muito longos porque dificilmente serão 

lidos até o final. O ideal é que tenha no máximo 1200 caracteres com espaço 

(uma média de 3 parágrafos). 

Comece bem o seu texto: Título sempre com verbo, curto, com até 60 

caracteres e sem pontuação. 

O seu texto deve ser: Claro e objetivo. Não utilize termos técnicos, escreva 
para quem não é da sua área. Se atente aos fatos. 

 

 



 

 

 

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: Chamado no jornalismo de “lead”, ele deve 
responder a cinco perguntas: O que aconteceu? Quem fez? Quando 
aconteceu? Como aconteceu? Porque aconteceu/justificativa? 

Cidade da instituição 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. 

Depoimentos: opiniões de estudantes ou educadores que se envolveram 
no projeto ou ação relatada na notícia é importante, pois confere 
legitimidade e credibilidade a sua notícia.  

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 e 
bom enquadramento, destacar o que realmente é importante. 

Legenda da foto: Lembre-se, quem lê sua notícia não esteve na escola no 
momento em que a foto foi tirada, então é importante dizer o que está 
acontecendo na foto  

Evite rodeios: Todas as instituições têm histórias fantásticas, mas deixe 
para o fim. Acrescente somente o fato no início do texto. Seja objetivo na 
informação. 

Quem fala é a instituição: Use sempre a terceira pessoa do singular no seu 

texto. Nunca use a primeira pessoa do plural. 

 

FREQUÊNCIA DE PUBLICAÇÃO 

Esse é um espaço para todos os associados ao SINEPE/RS, portanto, iremos 

publicar todas as notícias recebidas. Porém, para que todos possam ter 

visibilidade, inclusive na capa, pedimos que controle a frequência das 

postagens. O ideal é o envio de uma notícia por semana.  


