PROJETO REPÓRTERES MIÚDOS A VOTOS
DESAFIOS PROPOSTOS
1º CICLO:
– Escrever uma notícia sobre os ‘Miúdos a Votos’ na escola, respondendo às cinco perguntas
a que uma notícia deve dar resposta. O texto poderá ter o máximo de 80 palavras. Preferencialmente,
deve ser ilustrada com uma foto (ou um desenho).

2º CICLO:
– Escrever uma notícia sobre os ‘Miúdos a Votos’ na escola, respondendo às cinco perguntas a que uma
notícia deve dar resposta e organizando a informação da forma correta. O texto poderá ter o máximo de 120
palavras e deverá ser ilustrado com uma foto.

3º CICLO:
Os alunos poderão desenvolver um dos seguintes formatos:
– Escrever um artigo (ou uma notícia desenvolvida) sobre os ‘Miúdos a Votos’ na escola, construindo
um texto em que ouve todas as partes envolvidas no projeto. A notícia poderá ter um máximo
de 1 500 caracteres. A notícia deverá ser ilustrada com pelo menos uma foto;
- Escrever uma reportagem sobre ‘Miúdos a Votos’ na escola, com o máximo de 4000 carateres.
Além de texto, a reportagem deve incluir pelo menos 3 fotografias;
- Realizar uma reportagem em vídeo sobre ‘Miúdos a Votos’ na escola.
O vídeo não deverá ter mais de 3 minutos;
- Fazer uma reportagem em áudio ou um programa de rádio. Não deverá exceder os 3 minutos;
- Realizar uma entrevista ou uma série de entrevistas, tanto escritas como em vídeo ou em áudio.
Estes formatos deverão respeitar o espaço e a duração referidas nos pontos anteriores.

SECUNDÁRIO:
Os alunos poderão desenvolver um dos seguintes formatos:
– Escrever uma reportagem sobre ‘Miúdos a Votos’, com o máximo de 5000 caracteres.
Além de texto, a reportagem deve incluir pelo menos 3 fotografias;
- Realizar uma reportagem fotográfica sobre ‘Miúdos a Votos’, com o mínimo de 9 imagens, todas elas
com legendas completas (respondendo às perguntas a que uma notícia deve responder)
e com um parágrafo (máximo 400 carateres) de introdução;
- Realizar uma reportagem em vídeo sobre ‘Miúdos a Votos’, que não exceda os 5 minutos;
- Realizar uma reportagem áudio ou um programa de rádio, com duração máxima de 5 minutos;
- Realizar uma entrevista ou uma série de entrevistas, tanto escritas como em vídeo ou áudio,
respeitando os tempos acima mencionados;
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NOTAS:
Os trabalhos poderão versar temas parciais ou complementares aos Miúdos a Votos. Por exemplo,
uma reportagem com a família do aluno sobre os seus livros preferidos; ou entrevistas a escritores
cujos livros estejam a votos.

•

Nos trabalhos, poder-se-ão utilizar gráficos (de barras, por exemplo) e caixas com pequenos
textos que complementem o texto principal.

•

Os trabalhos deverão vir assinados com o nome de todos os autores, do professor responsável
e da escola, ou terem uma ficha técnica em que constem essas informações.

•

Os trabalhos destinam-se a ser publicados na VISÃO Júnior (edição em papel ou online).

•
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TRABALHOS DISTINGUIDOS
As escolas cujos trabalhos jornalísticos sejam distinguidos receberão livros para a biblioteca.

•
•

No 1º e 2º ciclo, será feito um sorteio, com todos os trabalhos que cumpram os critérios,
para encontrar as escolas que receberão livros para a biblioteca.

• Os trabalhos distinguidos no 3º ciclo e no secundário serão escolhidos com base na qualidade da
escrita e na sua criatividade, bem como na riqueza da informação recolhida e na quantidade de trabalho
envolvido. Tentar-se-á distinguir pelo menos um trabalho por cada género jornalístico, em cada ciclo.
•

Os autores dos trabalhos distinguidos serão convidados a participar na cerimónia final
de ‘Miúdos a Votos’ e entrevistados pela VISÃO Júnior.
•

Está disponível no sítio da VISÃO Júnior um cartão para os repórteres usarem
como identificação, se assim o quiserem;

• Cabe aos professores assegurar a autorização do encarregado de educação dos alunos
envolvidos no projeto, com vista à publicação dos trabalhos e os dados dos seus autores, de acordo
com o RGPD. Só devem ser enviados os trabalhos cuja publicação esteja autorizada.
• Os trabalhos participantes terão de ser enviados para a VISÃO Júnior,
através do email vjunior@visao.pt, ou pelo correio, para «VISÃO Júnior – Rua Fonte de Caspolima,
Edf. Fernão de Magalhães, 8, Quinta da Fonte, 2770-190 Paço de Arcos»
•

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas pelo email miudosavotos@visao.pt.
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