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Parte 1 - Edição 
   

Aspectos a serem analisados       Observações 

A linguagem usada no texto é 
compreensível para o público leitor 
(alunos do 3° ano)? 

 

É necessário criar novos títulos, 
subtítulos e parágrafos para 
aprimorar a organização das 
informações no texto? 

 

As frases podem ser aprimoradas através das estratégias de: 

- Eliminar ou substituir palavras 
repetidas por pronomes? 

 

- Substituir palavras por sinônimos?   

- Inverter a ordem das palavras?   

 
 
Parte 2 - Revisão 
 

Aspectos a serem analisados   Observações 

Ortografia   

Acentuação   

Uso de letras maiúsculas e 
minúsculas 

 

Sinais de pontuação comuns em 
textos jornalísticos: vírgula, 
dois-pontos, ponto final, aspas e 
travessão. 

 

 
 
 
 
 
 



Parte 3 - Formatação 
 

Aspectos a serem analisados   Observações 

As letras do título da reportagem são 
maiores do que as letras da linha 
fina? São de cores diferentes? 

 

As letras da linha fina são maiores do 
que as letras do corpo do texto? 

 

O título vem em primeiro lugar e, logo 
abaixo dele, localiza-se a linha fina? 

 

Abaixo da linha fina há uma imagem 
ou ilustração que estabelece relação 
com o assunto da reportagem? 

 

O texto da reportagem vem logo em 
seguida da imagem, ilustração ou 
linha fina? 

 

Todas as imagens da reportagem 
estão prontas? Elas têm legenda? Em 
quais partes do texto serão inseridas? 

 

Há infográficos ou gráficos? Eles têm 
título ou legenda?  Em qual parte do 
texto serão inseridos? 

 

A reportagem tem mapas? Eles estão 
identificados com título e legenda? 
Em qual parte do texto fica mais 
interessante colocá-los? 

 

Caso vocês tenham realizado uma 
entrevista, como ela será inserida no 
texto?  As letras serão destacadas ? O 
texto da entrevista ficará em um 
quadro ou coluna? 

 

Há organização por tópicos, no texto? 
Qual sinal gráfico ajuda o leitor a 
localizá-los?  

 

 


