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Pauta em Prática
Olá Coralin@s [3], vamos à atividade virtual de hoje?
Ontem conversamos sobre conceitos e técnicas para organizar informações para produzir conteúdo
jornalístico. Vamos exercitar isso?
Como vimos, o primeiro passo (depois de acender a lâmpada e ter a ideia brilhante, claro :) ) é
construir a pauta da matéria que vai ser feita. O que querem pesquisar, construir, informar?
Sem medo, sem grilo. Vamos pensar em coisas simples, mas não menos interessantes.
Naquele esquema, pesquisando dados e história, entrevistando pessoas, escrevendo, criando, talvez
filmando...
Sugerimos duas opções (e fiquem à vontade para sugerir a terceira, quarta):
- Fazer a pauta para uma nota sobre algum tema ligado ao Curso de Gestão Colaborativa e Produção
Mulitmídia. (ex: um módulo, a tecnologia social, moeda social, um ponto de cultura, etc.)
- Fazer uma pauta à sua escolha, com tema livre e criativo.
Aqui tem em anexo um modelo de pauta, e nele vocês preenchem descrevendo o contexto, o que já
sabem, o que se questionam sobre isso e querem descobrir, como vão apurar e o que esperam que
saia.
Lembrando que isso ainda não é um texto pronto, uma matéria, é um tipo de ficha de descrição do
que vai ser feito.
Qualquer dúvida, estamos sempre por aqui...
Abr@ços
Pré-visualizar

Prazo: Usuários

Anexo
modelo_de_pauta_.doc [4]

Tamanho
12 KB
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