


Produção Textual para Multimeios



Produção Textual para Multimeios: a 
importância da prática da leitura

Link: tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/o-prazer-pela-leitura

http://www.youtube.com/watch?v=yrI1VXHjOP0
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/o-prazer-pela-leitura
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/o-prazer-pela-leitura


Produção Textual para Multimeios: o caso do Blog 
do Professor Web

● Dinâmica: uso de vídeos, fotos, hiperlinks e áudios

● Adequada ao público: a linguagem deve ser adequada 
para o público que você quer atingir

● Convidativa: tente sempre estimular a interação dos seus 
leitores. Peça, por exemplo, para eles comentarem as 
postagens

● Clara, concisa e simples

● Previsão de reescrita (não considere apenas as 1ª versão 
do texto)

● Atentar para a correção gramatical: é importante seguir as 
regras da gramática normativa

● Evite o uso de internetês: “vc”, “tb”, “mto”. Um blog não é 
um chat

https://www.youtube.com/user/TVProfessorWeb
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chat


O texto jornalístico: natureza e características

● Atual: o texto tem como critério tratar de assuntos da 
atualidade

● Verossímil: a verdade dos fatos publicados é, ou deveria 
ser, uma das principais características do texto 
jornalístico

● Universal: o fato noticiado tem que ter interesse coletivo
● Informativo
● Ordem direta da frase (sujeito, verbo e complemento)
● Evitar adjetivação
● Imparcial 



O texto jornalístico: natureza e características

Manchete: uso de verbo no presente do indicativo



O que é notícia
“É todo fato social destacado em função de sua atualidade, interesse e 
comunicabilidade.” (Muniz Sodré, 1982)

“É algo que não se sabia ontem.” (Turner Catledge, 1978)

Fonte: JORGE, Thaïs de Mendonça. Manual do foca: guia de 
sobrevivência para jornalistas. São Paulo: Contexto, 2008. Coleção 
Comunicação. 

http://lupa.wdfiles.com/local--files/dicas/manual_do_foca.pdf


Lide: primeiro parágrafo da notícia

1. Quem? 2. O quê? 3. Quando? 4. Onde? 5. Como? 
6. Por quê?



Modelo de Pauta (documento)

● Cabeçalho (nome do redator, data, retranca/tema)

● Enfoque (direcionamento da matéria)

● Justificativa

● Fontes (pessoas que serão entrevistadas. Deve-se 
colocar o máximo de contato possível: nome, idade, 
profissão, e-mail, telefone, endereço, Twitter, Facebook, 
WhatsApp etc.)

● Sugestões de perguntas

● Sugestões de recurso multimídia
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● JORGE, Thaïs de Mendonça. Manual do foca: guia de sobrevivência 

para jornalistas. São Paulo: Contexto, 2008. Coleção Comunicação. 

● Roteiro de Cobertura Jornalística da Universidade Federal 
Fronteira Sul- UFFS. 

● Como fazer uma pauta: 
https://www.youtube.com/watch?v=-YKAgsZGQOc. Acesso: 19 de 
setembro de 2016.

● Criação do jornal da sala de aula. 
<http://www.periodicos.unifra.br/index.php/disciplinarumALC/article/view
/695/644>. Acesso: 19 de setembro de 2016.

● Blog jornalístico e a produção do discurso de resistência nas 
práticas de leitura e 
escrita<http://www.revista.ueg.br/index.php/revelli/article/view/4732/324
1>. Acesso: 19 de setembro de 2016.
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