
 

 

ROTEIRO PARA O RÁDIO JORNAL ___________________________________________ 

 (nome do jornal) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

1ª VINHETA (MÚSICA E APRESENTAÇÃO DO JORNAL):  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

                (Elabore uma apresentação ou Slogan para a vinheta do jornal) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

INFORMAÇÕES LOCAIS: 

Apresentador: “ _____________________, __________ da manhã, _______ºC. “ 

       (Local, hora e temperatura) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

CONTINUAÇÃO DA VINHETA: Música e efeitos sonoros 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INTRODUÇÃO DA NOTÍCIA: Efeitos sonoros 

1ª NOTÍCIA:  

Apresentador: “Mônica e os irmãos brincam de fazer um telejornal e mostram 

problemas do bairro onde vivem em ____________________________________________ . As 

crianças se sensibilizaram com as dificuldades dos vizinhos em relação às constantes 

enchentes e decidiram fazer um próprio jornal e reivindicar melhorias para a 

comunidade onde moram. É o que conta a reportagem de____________________________” 

                                                                  (nome da cidade / nome do repórter) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INTRODUÇÃO DO APRESENTADOR: 

Apresentador:  “Boa tarde! Eu sou ___________________________ e estou com você até 

às___________. Começa a partir de agora o Jornal________________________.” 

        (nome do apresentador/ horário de término do jornal/ nome do jornal) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

 



 

MANCHETES DO DIA:  

● Cientistas encontram o novo planeta - anão no Sistema Solar. 
● Segunda feira, estréia o filme “Venom” no cinemas. 
● Menina de 11 anos viraliza com reportagens de brincadeira para denunciar 

problemas da periferia 
 

● __________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

               (crie uma manchete) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ENTREVISTA: 

Repórter: “Mônica e seus irmãos tiveram uma iniciativa incrível para divulgar as 
dificuldades que os moradores de seu bairro vem enfrentando e para propor melhorias. 
Estou aqui com Mônica que me conta como surgiu essa ideia. Mônica, nos conte um 
pouco sobre como tudo começou.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Entrevistada: “Eu e meus irmãos fizemos um jornal do bairro. Começou pequeno agora 
cresceu, muitos colegas quiseram participar. Acho importante expor os problemas do 
nosso bairro e cobrar do poder público ações que possam melhorar a vida das 
pessoas.” 

Repórter: “Mônica, nos conte: vocês tiveram respostas das autoridades e responsáveis 
pelas melhorias? Já houve alguma mudança no bairro? “ 

Entrevistada: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Elabore uma resposta para a pergunta, como se você fosse Mônica) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Repórter: Mônica também nos contou que aprendeu a imitar o trabalho dos jornalistas 
assistindo todo dia ao telejornal de manhã e que as ideias para os "jornais" surgem do 
que ela acha que "precisa arrumar". Mônica, nos conte: qual será o próximo assunto do 
seu próximo jornal? 

Entrevistada: Será sobre os maus tratos dos animais. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 

 



 
 
 
APRESENTADOR RETOMA COM MAIS NOTÍCIAS:  
 
Muito interessante essa ideia de Mônica! Parabéns para Mônica e seus irmãos que são 
um exemplo para sua comunidade e para nossa cidade! Vamos agora para outro 
destaque da semana. 
 
VINHETA: Efeitos sonoros 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2ª NOTÍCIA:  
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(Elabore uma notícia, trazendo mais informações sobre um dos acontecimentos destacados nas 
manchetes do dia.) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTADOR ENCERRA O 1º BLOCO DE NOTÍCIAS:  
 

Você esta ouvindo o Jornal _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(repita o nome e slogan do Jornal) 
 
Continue nos acompanhando para se manter bem informado. Em instantes voltamos 
com mais notícias! 
 
VINHETA: Efeitos sonoros de encerramento do 1º bloco de notícias.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 


