
AÇÃO FORMATIVA 

EM 

PRODUÇÃO DE TEXTOS

PARA WEB



COMO ESCREVER AS MATÉRIAS 

https://www.brasildefato.com.br/


COMO ESCREVER AS MATÉRIAS 

http://vivafavela.com.br/


Notícia é um resumo de um acontecimento. É transmitir 

um fato, falar q ele ocorreu.

Informação é transmitir uma notícia, um fato, mas vem 

acompanhado de uma opinião, mesmo que esta não seja 

explícita. Isso quer dizer que informar implica em fazer 

algumas considerações sobre o ocorrido.

Notícia é informação?



Estrutura da Notícia

lead

Corpo da Notícia

Pirâmide Invertida



lead(lide)

QUEM faz O QUÊ; COMO; ONDE; QUANDO e POR QUÊ.



1. Título

2. Lead

3. Sublead

4. Corpo da Matéria

5. Intertítulo

Itens Básicos do texto 



• Chamar atenção do Leitor

• Títulos devem conter 

ação: 

USAR VERBO

1. Título



• Quem? Personagem

• O que? Fato/Acontecimento

• Quando? Tempo

• Por quê? Causa/Motivo/Finalidade

• Como? Modo/maneira

• Onde? Lugar

1. Lead





• Tem função de aprofundar o lead

e ligá-lo ao corpo do texto.

• Equivale ao segundo parágrafo

da notícia e contém informações

menos importantes do que a do

lide e organiza a notícia.

2. Sublead

http://www.oeco.org.br/noticias/julgamento-de-acoes-no-stf-contra-o-novo-codigo-florestal-deve-levar-dois-meses/


• É o desenvolvimento da matéria

3. Corpo da Matéria





• Recurso de edição que utiliza 

palavras chaves

5. Intertítulo

https://www.brasildefato.com.br/2016/04/19/funai-reconhece-terras-indigenas-em-quatro-estados/


MAIÚSCULAS 

O uso da letra maiúscula é indispensável em: 

• Aberturas de parágrafos e frases, citações e nomes próprios. 

• Nomes e sobrenomes de pessoas; apelidos; pseudônimos. 

• Lugares, endereços, regiões, acidentes geográficos, edifícios, prédios e monumentos, 

estabelecimentos públicos ou particulares, estádios, ginásios, autódromos, hipódromos, 

aeroportos, ferrovias, rodovias, cemitérios. 

• Instituições da sociedade como a Igreja, a Imprensa, a Justiça. 

• Os nomes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

• Títulos de jornais, revistas, produções culturais ou artísticas. 

• Nomes de impostos e taxas. 

• Nomes de comendas e ordens.

Dicas de Português



MINÚSCULAS 

Usam-se em: 

• Unidades político administrativas. Ex.: país, estado, município. 

• Gentílicos de povos e grupos étnicos. Ex.: os franceses, os astecas, os carajás.

• Formas de tratamento. Ex.: senhor, senhora, sr., sra, dona. 

• Títulos pessoais e cargos; profissões e profissionais. Ex.: o presidente A, o dentista B, 

o deputado C 

• Títulos honoríficos como cidadão honorário, cidadão benemérito 

• Nomes de ciências, disciplinas, ramos do conhecimento. Ex: matemática 

Dicas de Português



PESOS E MEDIDAS 
• Só se abreviam pesos e medidas se a quantidades estão todas em algarismos. Ex.: 45t, 3000 
km 
• Se as quantidades estão por extenso, ou pelo menos uma parte, não se abrevia. Ex.: cinco 
toneladas, 450 mil quilômetros. 
• Só se abreviam pesos e medidas do sistema decimal. Ex.: quilo (kg), metro (m), tonelada (t), 
quilômetro (km). Os demais (libra, hectare, alqueire...) sempre por extenso e com equivalente 
no sistema decimal. 
• As abreviaturas de pesos e medidas não fazem plural nem são seguidas de ponto. Ex.: 25 km, e 
não 25 “kms”. 

Dicas de Português



DATAS 
• Amanhã e ontem têm preferência sobre os dias da semana. 
Ex.:“Acontecerá amanhã” e não “acontecerá nesta sexta-feira”. 
• O que acontecerá nos próximos sete dias deverá ser referido pelo dia da semana e não do 
mês. 
• Deve ser evitado o uso da palavra anteontem. 

HORAS E TEMPO 
• Abreviar hora (h). Os minutos não têm abreviatura. Ex.: 18h30, 6h15. 
• Usa-se meio-dia no lugar de 12h e meia-noite em vez de 24h.

Dicas de Português



Dicas de Português
Em vez de Use

Coletivo Ônibus

Colisão Batida

Contundido Machucado

Esposa Mulher

Falecer Morrer

Familiares Parentes

Mansão ou residência Casa

Miserável Pobre

Pelo contrário Ao contrário

Povo (sociedade) População

Óbito Morte

Raça (humana) Etnia

Rezar (para evangélicos) Orar

Sanitário ou toalete Banheiro

Viatura Carro
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