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Ler um jornal… 
 

 
 
 

Suporte de papel ou internet… 
 
 

Um jornal lê-se de maneira diferente de um 
livro. Podes escolher o que queres ler como 
se selecionasses um programa de TV do teu 

agrado. 
 
 

Existem vários tipos de jornais de acordo com 
a periocidade, área de distribuição e os temas 

que abordam. 
 
 

Começa por conhecer jornais e optar por 
aquele que vai ao encontro do que te 

interessa. 
 

 
Tipos de jornais de acordo com 

periocidade: 
Diários (Ex.: Diário de Notícias,…) 
Semanários (Ex.: (Expresso, …) 
Quinzenários (Ex.: Jornal de Letras, …) 
Mensais (Ex.: Notícias do Mar, …) 
    
 

Tipos de jornais de acordo com área de 
distribuição: 

 Nacionais (Ex.: O Público, …) 
Regionais EX.:O Mirante, …) 
 

 
Tipos de jornais de acordo com temática: 
Generalistas (Ex.: O Sol, …) 
De referência (EX.:O Jornal de Notícias, …) 
Desporto (Ex.: A Bola, …) 
Economia (Ex.: Jornal de Negócios, …) 
 Cultura (EX.: Jornal de Letras, …) 
 
 

O que deves identificar num jornal: 
Primeira página  
- A “montra do jornal”- mostra o que está no 
seu interior, através de grandes títulos, 
imagens e legendas  
 
 Lá dentro podes encontrar: texto, imagens, 

gráficos, tabelas, mapas, fotografias, ….  
 
É neste primeiro contacto que podes decidir o 

que vais ler … 

Como consultar um jornal… 
Torna a leitura do jornal numa leitura de 

prazer e informação 
Num primeiro momento:  
Lê os grandes os títulos 
Observa as ilustrações 
Observa as legendas 
Seleciona o que ler através de uma leitura 
diagonal do sumário 
Folheia o teu jornal descobrindo as 
diferentes rubricas 
 

Num segundo momento: 
Com a leitura dos diferentes artigos já podes: 
Informar-te e atualizar-te sobre tudo o que 
acontece no mundo 
Descobrir personalidades através de 
entrevistas 
 Divertir-te, folheando para a frente e para 
trás de dentro e para fora ao sabor da tua 
vontade 
 

O que podes ter em conta quando lês o 
jornal: 
 Identifica o nome 
 Data de publicação 
Autores dos artigos  
Editor  
 

Relativamente ao conteúdo das notícias:  
Assinala as ideias principais  
Assinala as ideias secundárias  
Resume a situação analisada  
Identifica as causas do fenómeno  
Identifica as consequências do fenómeno 

Boas leituras!!!! 
 


