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Aos meus netos, 

Que despertaram em mim a criança 
adormecida e me estimularam a levar
a minha experiência, como orientadora 
profissional, à população infantil, 
construindo livros que facilitassem
o desenvolvimento vocacional, não só
deles, como de muitas outras crianças. 

Obrigada pela experiência incrível de ser avó!



Luc e Lara são dois irmãos muito aventureiros e curiosos acerca do mundo. Eles 
se interessam em entender o que as pessoas fazem, em que elas trabalham e se 
perguntam, com frequência, o que será que eles serão quando crescerem. Mas, 
eles nem conhecem as profissões que existem...

Por isso, decidiram explorar as profissões e resolveram visitar 
uma emissora de televisão para conhecer os profissionais que ali 
trabalham. A emissora de televisão está situada em uma grande 
área, com jardins, vários prédios e muita gente circulando.
Mas, o que será que acontece dentro de cada prédio?



Eles foram conduzidos por uma Recepcionista para o prédio onde ocorrem as 
gravações dos telejornais, que são os programas que trasmitem notícias variadas 
para o público, relacionadas a fatos ocorridos no dia a dia das cidades, na política, 
na economia, nos esportes, no trânsito e informam até mesmo a previsão do 
tempo. Os telejornais envolvem uma equipe de Jornalistas. 



E você, gosta de ler? Qual o seu livro preferido?
E de escrever? 

Primeiramente, a equipe se reúne para decidir 
a pauta, ou seja, o que vai ser abordado no 
telejornal, quais matérias vão apresentar. Em 
seguida, os Repórteres vão para a rua coletar 
as notícias junto com os Fotojornalistas ou 
Repórteres Cinematográficos que fotografam 
ou filmam os acontecimentos. Quando voltam, 
as matérias são redigidas pelos Redatores ou 
Editores e finalmente são apresentadas no 
telejornal pelos Apresentadores ou Âncoras. 
Estes profissionais têm facilidade e gostam de 
comunicar-se com as pessoas e com o público, 
assim como de ler, pesquisar, entrevistar 
e escrever textos. Usam computadores, 
microfones, e, alguns deles, câmaras 
fotográficas e filmadoras.


