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O presente projeto foi desenvolvido como atividade extraclasse do estágio curricular do Curso 

de Letras Língua Portuguesa. Seis alunos participaram do projeto no segundo semestre de 

2011, seis alunas no primeiro semestre e quatro alunas no segundo semestre de 2012. O 

público alvo do projeto foram alunos das séries finais do Ensino Fundamental da E.B.M. 

Beatriz de Souza Brito. O projeto do jornal escolar teve como objetivos: ir ao encontro de 

uma demanda da unidade de ensino em que o estágio curricular seria desenvolvido; incentivar 

o interesse pelo estudo da língua; trabalhar os eixos da língua: fala/escuta, leitura/escritura, 

análise linguística da forma menos artificial possível; desenvolver a capacidade de 

observação, identificação, criticidade e interpretação da realidade; conhecer os diversos 

gêneros do discurso que constituem um jornal, tomando-os como base para posterior 

escritura; produzir textos adequados ao gênero proposto, analisando-os e reescrevendo-os de 

acordo com a necessidade; socializar junto à comunidade escolar a produção do jornal. O 

projeto do jornal justifica-se pela relevância em se trabalhar com um veículo que contempla 

textos de diversos gêneros do discurso que circulam socialmente. O trabalho com o jornal 

também apresenta importância para a formação de leitores e para a formação de uma 

consciência cidadã, uma vez que pela análise dos textos pode-se compreender e interpretar a 

realidade social, refletindo-se criticamente sobre temas que circulam nesse veículo de 

comunicação. Além destes aspectos, o trabalho com o jornal se justifica pela possibilidade de 

contribuir com a formação de escritores mais proficientes, já que os alunos produzem textos 

que fazem sentido para a sua comunidade, pois são eles mesmos que selecionam as matérias a 

serem publicadas. O desenvolvimento do projeto foi organizado em quatro momentos que 

podem ser assim caracterizados: no primeiro momento houve a apresentação do projeto aos 

alunos; o reconhecimento de um jornal (organização em cadernos, seções, gêneros que o 

constituem, entre outros aspectos); desenvolveu-se atividade de montagem de um jornal a 

partir de recortes e colagem das seções de um jornal; realizou-se um bate papo com um 

jornalista/colunista do Diário Catarinense – Rafael Martini – em 2011.2 e uma visita orientada 

à redação do Diário Catarinense, coordenada pelo jornalista Marcos Castiel, em 2012.1; 

procedeu-se a escolha dos grupos de acordo com o interesse dos gêneros analisados e a serem 

produzidos (reportagem, notícia, esportes, entrevista, pesquisa de opinião, anúncios, 

variedades, entre outros). No segundo momento foi realizada coleta de dados, leitura e 

pesquisa para produção e reescrita dos textos pelos alunos, sob orientação dos estagiários; no 

terceiro momento, digitação, formatação e impressão das edições e, no quarto momento, 

socialização e distribuição das edições na unidade de ensino e na UFSC (Mostra de Estágios e 

Semana de Letras). Como resultados, observou-se que os objetivos propostos foram 

alcançados, percebeu-se também o envolvimento dos alunos em todas as etapas do projeto e a 

satisfação dos alunos e da comunidade escolar com o produto final divulgado na socialização 

realizada na unidade escolar. 
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