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Por detrás das câmaras 
 
 
 

Tarefas: 

- responder oralmente a questões relacionadas com as funções dos profissionais que trabalham 

numa estação de televisão; 

- Completar um texto que relata uma visita de estudo a uma estação de televisão com o léxico 

adequado ao efeito 

- Relacionar os nomes de figuras conhecidas da televisão em Portugal com a respetiva imagem; 

- Responder a questões a partir da audição de textos sobre figuras conhecidas da televisão em 

Portugal; 

- Responder a questões a partir da leitura de um diálogo entre pessoas que falam sobre a 

programação televisiva; 

- Responder a questões com o pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo; 

- Apresentar oralmente uma figura conhecida da televisão em Macau ou no resto da China. 

Conteúdos linguísticos: 

- Pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo. 
 

 

Nesta sequência didática, vamos até aos bastidores de um dos programas mais populares da 
televisão portuguesa, o Telejornal da RTP, e depois vamos conhecer algumas das figuras mais 
conhecidas da televisão em Portugal. 

 
 

1. Antes de mais, diga oralmente quais são as funções dos seguintes profissionais que 

podemos encontrar numa estação de televisão: 

 
a) O jornalista? 

b) O repórter de imagem? 

c) Os redatores? 

 
2. Complete o texto seguinte que relata a visita de estudo que uma estudante, a Ana, fez 

à RTP. Use as palavras do quadro. Há palavras a mais: 
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A Ana fez uma visita de estudo aos  da RTP1, para ficar a saber como é que 

um dos  mais populares da televisão portuguesa, o Telejornal, é  preparado. 

Primeiramente, os   vão com os   ao local dos 

acontecimentos  para  recolher  as  informações,  que  depois  enviam para a   , 

juntamente com as imagens. Na redação, há outros jornalistas, que escrevem as notícias, com 

base  nas  informações  que  os  colegas  que  foram  fazer  a  enviaram. As 

imagens  são  selecionadas e os  escritos e revistos. As reportagens são então 

montadas.  Finalmente,  o   avisa  a  régie  que  está  tudo  pronto.  O 

  do Telejornal pode então começar a apresentar o programa. 
 
 

 

Jornalistas estúdios apresentador Repórteres de 
imagem 

relatos Diretor de 
informação 

reportagem Canal de televisão 

redação Programas textos redatores 

 
 

 

3. Estas são figuras públicas que todos os portugueses conhecem, uma vez que aparecem 
frequentemente na televisão. 

 

3.1. Relacione as fotografias com os nomes e as profissões, tentando identificar 
cada um deles. Explique oralmente as razões da sua escolha. 
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3.2. Ouça a gravação com a referência de alguns factos importantes da vida de cada um 
deles. Em seguida, leia as afirmações e diga se são verdadeiras ou falsas. Corrija as 
falsas. 

 
 V F 

3.2.1. A Catarina nasceu em Londres.   

3.2.2. Ela estudou teatro durante 8 anos.   

3.3.3. A Catarina tornou-se conhecida como apresentadora.   

3.3.4. O Pedro nasceu em Portugal.   

3.3.5. Ele começou a sua carreira profissional como manequim.   

3.3.6. Representou Portugal nos Jogos Olímpicos na modalidade de 
equitação. 

  

3.3.7. O Rodrigo nasceu no Porto.   

3.3.8. Ele é jornalista, mas fez o curso de Ciências Sociais.   

3.3.9. Ele gosta de fazer cinema como amador.   

3.3.10. Dulce Pontes é uma reconhecida cantora e bailarina.   

3.3.11. Cantou pela primeira vez em público aos 16 anos.   

3.3.12. Dulce Pontes canta música rock.   
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4. Responda às seguintes perguntas, como no exemplo. Deve usar o Pretérito Mais-que- 

Perfeito Composto. 
 

Exemplo: 
 

- Viste o documentário que passou ontem à noite na TDM sobre Macau? (não/ ver na 

Internet) 

- Não. Já o tinha visto na Internet. 

 
a) Viste o filme português que passou ontem no Lótus Macau? (não/ ver em DVD) 

 

 

b) Ouviste falar no programa que vai dar na RTP sobre a História de Macau? (sim/ ouvir 

falar) 
 

 

c) Foste ontem ver o documentário sobre a Mariza ao Consulado de Portugal? (não/ 

ver na televisão) 
 

 

d) Já viste o novo modelo da Mercedes? Já está à venda em Macau (sim/ ver em Hong 

Kong). 
 

 
e) Sabias que vão filmar uma série em Macau? (sim/ ler no jornal) 

 

 

5. Apresente uma figura conhecida da televisão de Macau ou do resto da China. Para isso, 

consulte a Internet para saber mais sobre ela. Como a apresentação é oral, é melhor 

registar primeiro os tópicos da apresentação: 

Tópicos: 

- Data de nascimento. 

- De onde é? 

- Onde tirou o curso? 

- Que programas apresenta? 

- Em que canal de televisão trabalha? 

- Há quanto tempo começou a apresentar programas de televisão? 


