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Nesta Aula:

1. O que é um Roteiro para Programa de Rádio

2. Tipos de Lauda para Roteiro de Rádio

3. Como preencher uma Lauda: parte técnica e 
locução

4. Como contar o tempo da Lauda

5. Silêncio! GRAVANDO.../



O que é Roteiro? 

É o detalhamento sequencial de todas as 
ações e recursos técnicos necessários 
para a realização de um programa.



Elementos do Roteiro :

Cabeçalho

Técnica (abreviatura Tec.)

Locução (abreviatura Loc.)

Indicação de tempo

Ficha técnica



Exemplos de Lauda 



Modelo de Lauda 2 



Como preencher
• Para o Locutor escrever o texto em caixa alta: 

              - Arial/ Verdana – tamanho 14 ou maior.

              - Espaçamento de 1,5 entre as linhas.

              - Não cortar palavras de uma linha para outra.

              - Terminar a lauda sempre em ponto final. 

• Pontuação:

              - vírgulas – pausa breve
             - reticências – pausa maior
             - ponto final – finalizar a ideia.

• Ler sempre o texto antes de ir para o Ar.



Contagem do tempo da lauda

• O tempo da Lauda deverá ser a 
soma  do tempo da locução 
com o tempo das intervenções 
da parte técnica (vinhetas, 
matérias, enquetes, etc.)

• Tempo médio de leitura: 
      160 a 180 palavras por minuto.

• Uma Linha = 65 toques = 4” a 5” (s). 
• A Lauda= 12 linhas = 1’ (min.)



Como falar no Rádio?
•  O texto de rádio deve ser escrito para ser falado.

• Três princípios básicos facilitam a recepção da 
mensagem e também a locução:

1. Objetividade: fala direta e coloquial;

2. Clareza: evitar frases de duplo sentido para 
melhorar a compreensão da mensagem;

3. Brevidade – passar a mensagem no menor espaço 
de tempo, para isso prefira a frase na ordem direta 
(sujeito+verbo+predicado). 



Etapas de elaboração do Roteiro

• Escolha o tema.

• Escolha o texto base.

• Adapte o texto básico para a locução 
(linguagem radiofônica).

• Escolha as trilhas musicais (background ou 
bg).

• Organize a sequência para a produção do 
programa.

• Grave.



Biblioteca Sonora 

Clique aqui e conheça a bibl
ioteca sonora!

https://docs.google.com/leaf?id=0B8GQxSaVAbZZZGQxZTc1NGItMmNjYS00MDBmLTk0ZjYtODQ0YWFlM2RhY2U3&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B8GQxSaVAbZZZGQxZTc1NGItMmNjYS00MDBmLTk0ZjYtODQ0YWFlM2RhY2U3&hl=en


Gravando no Audacity
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