
Como escrever um texto de notícia
1 TÍTULO:
a) Para ter sucesso em sua notícia, é necessário que o título seja atrativo, ou seja, apresentar em poucas pala-
vras o tema central da matéria. 
b) Por se tratar de uma notícia que será lida em todo o Brasil, é importante informar o local em que acontece 
o evento comunicado na notícia, sempre descrevendo a cidade ou diocese, juntamente com o Estado (abre-
viado e entre parênteses)

Exemplos: 

Juventude prepara missão em Porto Alegre (RS)

Encontro anima o Conselho Missionário da Diocese de Formosa (GO)

2 PRIMEIRO PARÁGRAFO
a) Iniciamos apresentando as informações mais importantes do texto: 
O que? Quando? Onde?

b) Essas informações devem estar descritas de maneira atrativa e expostas na ordem de importância dos 
acontecimentos dos fatos, para que o leitor compreenda as informações sem muito esforço.

Exemplos:

A cidade de Porto Alegre (RS) vai receber, nos dias 2 e 3 de março, jovens de todo o Estado para o pro-
jeto Missão Sem Fronteiras.

A Diocese de Formosa (GO) realizou neste sábado, 10 de junho, o encontro de formação do Conselho 
Missionário Diocesano - COMIDI. A formação foi organizada no centro de pastoral da diocese, na 
cidade de Formosa.

3 SEGUNDO PARÁGRAFO
a) Já no segundo parágrafo, desenvolva as informações complementares:
Quem? Como? Por quê?

b) A resposta dessas perguntas vai ampliar o conhecimento sobre o assunto abordado, podendo falar sobre o 
objetivo do encontro, seu tema e as motivações desse evento.

Exemplos:

Realizado anualmente, o projeto Missão Sem Fronteiras já aconteceu em outros Estados do Brasil, e 
tem o objetivo de ampliar a experiência missionária junto aos jovens. Participam desta experiência os 
integrantes da Juventude Missionária, vivenciando a missão nas comunidades.

O COMIDI está organizado em diversas dioceses do Brasil, tendo o objetivo de fomentar a missão jun-
to às pastorais da Igreja.



4 TERCEIRO PARÁGRAFO
a) Em seguida, inclua conteúdos de menor importância, porém relevantes que servirão de apoio na forma-
ção de opinião do leitor em relação ao texto. 
b) Aqui você pode descrever os conteúdos trabalhados pela assessoria, ou mesmo, uma pequena fala de 
alguém que esteve presente no evento.

Exemplos:

Segundo Tiago Almeida, coordenado da Juventude Missionária em Porto Alegre, estão sendo organi-
zadas atividades nas paróquias. “Queremos acolher os missionários que vêm de todo Brasil. Durante a 
semana serão realizadas diversas ações nas comunidades”, destacou Tiago.

O assessor do encontro foi o Pe. Alberto Rodrigues, que apresentou os projetos missionários ad gentes. 
“Nossa diocese quer ouvir o chamado do Papa Francisco para a missão ad gentes, podendo enviar mis-
sionários para outros lugares de missão no mundo”, destacou o assessor.

5 IMAGEM
a) Durante a organização de seu texto, escolha as melhores imagens que possam ilustrar seu conteúdo. 
b) Algumas orientações são importantes:
• Escolha, no mínimo, 5 fotos para serem enviadas;
• As fotos devem estar, de preferência, na horizontal;
• Ao fotografar, cuide o enquadramento e a iluminação para se ter melhor qualidade da imagem;
• Evite fotos feitas como selfie;
• Para garantir melhor qualidade, evite enviar as fotos pelo whatsapp, sendo mais recomendado o uso do e-mail;
• Não envie fotos dentro de arquivos de word;

6 PRONTO
Agora é só enviar a sua notícia e as fotos para o e-mail imprensa@pom.org.br
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