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APRESENTAÇÃO

A Equipe Regional de Imagem e Comunicação, preocupada com 
a melhora quantitativa e qualitativa, do material noticioso, 
preparou um manual básico que ensina como escrever uma 
simples, mas boa e atrativa notícia, sobre as atividades que 
o seu Grupo promove. É possível escrever notícias para nosso 
site como para veículos de comunicação de sua cidade.

INTRODUÇÃO

Antes de começar a escrever sua primeira notícia, saiba que:

•Tudo é notícia e quanto mais interessante e relevante for o evento que 
você quer noticiar, maior a possibilidade de despertar o interesse espon-
tâneo dos veículos de mídia de sua cidade.

•Você precisa dos nomes, e-mails e telefones dos jornalistas da sua ci-
dade. Ligue para os jornais locais e da região e tente saber quem cuida de 
cadernos como o Geral, ou outros, mais específicos, como o de Educação 
ou Esportes.

•Não se esqueça de verificar os contatos de rádios e emissoras de TV.

RELEASE

Crie pequenos textos, sintetizando aquilo que você deseja noticiar e envie 
- sem medo - para todos os contatos, sempre que você tiver algo novo.

Sempre que enviar um e-mail com alguma notícia, envie também uma 
foto, em boas condições e preferencialmente, no maior tamanho possível. 

Evite fotos posadas, os jornalistas preferem fotos de ação ou de situações 
mais naturais. Não esqueça de sugerir uma legenda da foto.

Ao enviar o e-mail, tenha certeza de que está enviando, junto da men-
sagem, seu nome, seu e-mail e seu telefone.

Muitas vezes, o jornalista pode se interessar por apenas uma parte do 
texto que você enviou e isso já se torna uma pauta para ele e uma oportu-
nidade para o Movimento Escoteiro.
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ALGUNS CUIDADOS

Sempre que for escrever uma notícia sobre escotismo, lembre-se que o 
público alvo são os não escoteiros, portanto, use termos mais genéricos 
(evite termos muito escoteiros) e seja o mais informativo e esclarecedor 
possível. Ex.: “será uma atividade para lobinhos”, complete com algo 
como “que são os escoteiros (ou jovens) de 6,5 até 10 anos”.

Não utilize abreviaturas, dê preferência para escrever o nome completo 
de tudo.

NOTÍCIAS EM NOSSO SITE

Sempre que desejar enviar uma notícia para ser publicada em nosso site, 
acesse NOTÍCIAS  e clique em ENVIE A SUA NOTÍCIA. Preencha todos os 
campos corretamente, inclusive, com a escolha de uma boa foto para il-
ustrar o conteúdo. Sua notícia pode levar até dois dias para entrar no site. 

Quando for se referir à estrutura do Escotismo no 
Rio Grande do Sul, não use UEB/RS. Prefira algum 
dos termos a seguir, de acordo com a situação: 

•Região Escoteira do Rio Grande do Sul

•Escoteiros do Brasil - Região do Rio Grande do Sul

•Escoteiros Gaúchos (quando o  público alvo  
for ‘local’)

•Escritório Regional da Região Escoteira do  
Rio Grande do Sul

•Diretoria Regional da Região Escoteira do  
Rio Grande do Sul
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DICAS PARA ESCREVER UM TEXTO BÁSICO DE NOTÍCIA

Escrever o básico de um noticioso é fácil, mas é preciso seguir algumas re-
gras básicas. Ao contrário dos relatórios e das atas, em que simplesmente 
o escritor escreve cronologicamente o que aconteceu, no jornalismo é 
diferente: a estrutura segue uma linha de importância, baseada na regra 
da “Pirâmide Invertida”.

Esta regra é fácil de entender. Nos primeiros parágrafos são inseridos os 
dados mais importantes do evento, respondendo seis perguntas básicas: o 
que, quem, quando, onde, como, por quê – o chamado 3Q+COP. 

Olhando assim, pode até parecer confuso. Mas aqui vai um exemplo:

“O 3º Distrito (que compreende alguns grupos situados nos 
vales do Caí, Taquari e Rio Pardo) realizarou um acampamento 
distrital para iniciar os projetos da Insígnia Mundial do Meio 
Ambiente (IMMA). Para chegar até esse momento, os escotis-
tas do Grupo Escoteiro Tibiquary, de Lajeado,  reuniram-se 
desde o início do ano para elaborar as atividades, dividir as 
bases e buscar material.

Foram quatro longos meses até chegar a atividade, que reuniu 
cerca de 140 jovens de diversos grupos, entre eles o Nacê, de 
Guaporé. Nos dois dias de atividade, realizada em Lajeado, no 
Parque do Imigrante, os lobinhos, escoteiros e seniores con-
heceram diversas formas de preservação do meio ambiente. 
Ao fim, todos os ramos têm de fazer um projeto – no caso dos 
lobinhos, um projeto coletivo, nos demais ramos, o projeto é 
individual – para conquistar o distintivo.

A atividade também foi muito proveitosa porque todos eles fiz-
eram amizades que levarão para a vida toda.”
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O texto acima é um relato. Tem as informações básicas, mas elas não estão 
tão atrativas. Não prendem muito a atenção de um leitor que parou ao 
acaso no site ou no jornal.

Para se fazer um texto noticioso, a gente precisa responder aquelas 
questões lá de cima. Vamos a elas?

•O Que: Acampamento Distrital

•Quem: 3º Distrito Escoteiro do RS

•Quando: Em abril, nos dias 6 e 7

•Onde: Lajeado, no Parque do Imigrante

•Como: por meio do Grupo Escoteiro Tibiquary

•Por que: Para conquistar a IMMA

O primeiro parágrafo não precisa necessariamente responder todas as 
perguntas, mas quanto mais as respostas básicas, melhor. Exemplo:

“Os escoteiros do 3º Distrito do Rio Grande do Sul (quem) se 
reuniram em Lajeado (onde), para iniciar a busca da Insíg-
nia Mundial do Meio Ambiente (IMMA) (por que). Realizado 
no Parque do Imigrante, o acampamento (o que) contou 
com a participação de 140 jovens – entre lobinhos, escotei-
ros e seniores –, entre os dias 6 e 7 de abril (quando).”

Nota-se que o primeiro parágrafo não respondeu todas as perguntas, mas 
tornou-se mais atraente tanto para o leitor que é do movimento, como 
quem não é. Depois, segue as demais informações básicas:

“A atividade foi organizada pelos escotistas (ou adultos volun-
tários) do Grupo Escoteiro (nunca abrevie) Tibiquary (numeral é 
desnecessário), de Lajeado. Foram realizados diversos encontros 
entre janeiro e dezembro para desenvolver um evento que auxiliasse 
na preservação do meio ambiente.”
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Depois, pode-se incluir as demais informações que julguemos necessários, 
tais como: este grupo foi dividido em pequenos grupos? Se sim, quantos? 
Foram desenvolvidas bases? Se sim, quantas e quais? Houve algum mo-
mento para lazer? O que mais teve para os jovens e escotistas que auxili-
aram no desenvolvimento da cidadania? E por aí vai.

Outra maneira de melhorar a escrita deste tipo de texto é olhar bons por-
tais de informação, tais como Zero Hora, G1, Terra ou Folha.

COMO UTILIZAR FOTOGRAFIAS

Ação

Representação do Movimento Escoteiro

Posada

Sem representação do Movimento Escoteiro

Com alta resolução Com baixa resolução
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