
Conhecer os cantos à
redação... e ao jornal

Apesar de o jornalismo ser uma profissão identificada com o imprevisto e a

novidade constantes, o trabalho numa redação obedece a algumas rotinas

e estruturas fixas, sem as quais seria difícil conseguir pôr todos os dias um

jornal nas bancas ou emitir noticiários radiofónicos e televisivos. As

publicações e os noticiários que lemos, vemos ou ouvimos são, por norma, o

resultado do trabalho de vários profissionais, embora jornalistas e repórteres

estejam, regra geral, em maioria e o papel que desempenham seja o mais

notado pelo público. 

A atividade que aqui propomos tem por objetivo oferecer aos alunos uma

melhor compreensão dessa estrutura tantas vezes invisível, mas

fundamental. Saber ler um jornal passa, também, por conhecer a forma

como ele se estrutura (em que editorias e secções o jornal se divide), quem

o faz, que formas/géneros os conteúdos podem revestir.  

 

resumo da atividade

Conhecer a estrutura de um jornal e algumas dinâmicas de uma

redação;

Saber identificar os vários géneros jornalísticos e as suas

caraterísticas;

Reconhecer que o jornal é o resultado do trabalho de diferentes

profissionais, conhecer os seus nomes e as suas funções. 

 

Os participantes devem começar por dividir-se em pequenos grupos (de

entre duas a cinco pessoas cada). A cada grupo são entregues jornais e

revistas. No entanto, o trabalho que cada grupo irá fazer vai ser diferente,

atribuindo-se a cada equipa uma das seguintes três tarefas:
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público alvo

objetivos

Estudantes do 2.º e 3º ciclo do ensino básico 

1 - ler o jornal como um detetive

descrição da atividade

1



1) Os grupos que receberem esta missão terão ao seu dispor três jornais ou

revistas de informação geral nacionais diferentes. Compete-lhes explorá-

los e encontrar o seu “esqueleto” – em que editorias e secções se divide?

Que tipo de assuntos se encontram em cada uma?

2) A missão deste grupo é a de, a partir da análise de pelo menos três

jornais, identificar os vários profissionais que intervêm na sua elaboração e

escrever uma breve descrição do trabalho de cada um.

3) A equipa que ficar incumbida da tarefa nº3 terá pelo menos três jornais

(diferentes de preferência) à disposição. O seu objetivo é identificar o

maior número de géneros jornalísticos possível. Devem recortar pelo menos

um exemplo de cada género e escrever algumas caraterísticas que o

definam.

3 – vestir a pele de um jornalista
 A terceira parte da atividade é um jogo que junta todos os participantes e

vai permitir perceber se o grupo a quem coube a tarefa nº 2 identificou

todos os profissionais que podem estar envolvidos na produção de um

jornal. Cada aluno recebe um papel com um texto, em que um profissional

ou colaborador do jornal relata quais são as suas funções ou de que modo

contribui para a elaboração do produto final. Depois de todos terem

tempo de ler, individualmente e em silêncio, o testemunho que receberam,

devem, à vez, levantar-se e ler o texto em voz alta. O objetivo é que os

outros participantes adivinhem a profissão apresentada. 

No segundo momento, cada grupo elege um porta-voz, responsável por

transmitir a todos os participantes a tarefa que coube ao seu grupo e os

resultados alcançados. Se houver dois ou mais grupos com a mesma

tarefa, começa o porta-voz de um e os outros podem, no final, acrescentar

resultados a que o primeiro grupo a falar não tenha chegado. O professor

ou facilitador deve ir escrevendo num quadro ou flipshart os resultados (as

secções em que se divide um jornal; os profissionais que compõem a

redação; os géneros detetados). Ao grupo incumbido da primeira tarefa,

deve-se perguntar, também, se encontrou semelhanças na estrutura dos

vários jornais (há secções em comum? Ou que tenham nomes diferentes

mas tratem os mesmos assuntos?); aos grupos responsáveis pela segunda e

terceira missões, questionar, ainda, se há algum profissional e género

jornalístico que queiram acrescentar, mesmo não o tendo detetado na

leitura dos jornais que lhes foram entregues. 
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2 – partilha de resultados
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Nos documentos seguintes apresenta-se: 

1) As editorias em que, por norma, se divide um jornal ou revista (resposta à

tarefa nº 1); uma lista dos vários géneros jornalísticos e sua caraterização

(resposta à tarefa nº 3):

https://bit.ly/3j4pBWW

2) Pequenos textos para serem recortados e entregues a cada um dos

participantes com o testemunho de um profissional diferente que contribui

para a produção do jornal:

https://bit.ly/3zQayqU
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https://drive.google.com/file/d/18T28yjJlOqJGjqbxmRieVBFYTiEnlYt6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1toDecH517pNXqg-GmNB944KMtB5a3JzF/view?usp=sharing

