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Também deves 

referir... 

A Instituição que promove 

A equipa dinamizadora 

A data 

Utiliza modelos pré -definidos 

 

Procura ser  criativo 

 

 Chegar ao público alvo 

 

Transmitir a mensagem pretendida de 

forma convincente 
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Folheto 

Um folheto, ou panfleto é um meio 

de divulgação de uma  ideia ou  mar-

ca, feito de papel e de fácil manuse-

abilidade. Pelo seu baixo custo é 

muito utilizado para atingir grandes 

públicos em pouco tempo. 

 

Tipologia 
Um folheto é uma brochura solta (quer dizer, 

sem uma capa dura ou encadernação). Pode 

consistir numa única folha de papel que é im-

presso em lados e dobra pela metade, em terços, 

ou em quartos (folheto) ou pode consistir em 

algumas páginas dobradas pela metade e agrafa-

das nas dobras para fazer um livro simples.  

Funcionalidade 
Os folhetos servem para transmitir qualquer 

tipo de informa-

ção: 

- Comercial, téc-

nica, médica, cul-

tural, desportiva, 

lúdica….. 

 Planificação de um folheto 

-Planifica antes de começares  a 

organizar a informação no folheto 

 -Escreve mensagens claras 

sucintas  e visualmente convin-

centes  

-Adequa a mensagem ao público  

a que se dirige 

-Aposta nas ilustrações 

-Adequa as imagens à mensagem 

-Aposta em cabeçalhos apelativos -os cabeçalhos de-

vem incluir os dados principais, de forma que mesmo 

que uma pessoa leia o folheto por alto, receba a men-

sagem principal 

-Legenda as fotos  

 

Não esqueças 

Muitos leitores só vão ler por alto 

o texto principal. 

 Garante que os cabeçalhos, ilus-

trações e fotos se encarregam de 

contar as ideias principais . 

Recorre a gráficos , se necessário, 

eles chamam a atenção do leitor. 

Um pouco de  

História 

No século XII circulou em Inglaterra um 

breve poema de amor, anónimo, escrito 

em latim, com o nome de 'Pamphilus seu 

de amore' (Panfilo ou sobre o amor), que 

se tornou extremamente popular e foi tra-

duzido para inglês como Phamphlet. Até 

aos fins do século XIV a palavra pamph-

let era usada em inglês para designar qual-

quer texto de tamanho menor do que os 

enormes livros manuscritos daquela épo-

ca, antes da invenção da imprensa. Nos 

séculos seguintes, o sentido do vocábulo 

evoluiu  e passou a designar folheto es-

crito em estilo crítico ou violento, especi-

almente sobre assuntos políticos.  

Em vez da palavra panfleto pode  usar-se 

folheto. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pamphilus_seu_de_amore&action=edit&redlink=1
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