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A presente comunicação trata do trabalho realizado durante a disciplina de “Estágio de 

Ensino de Língua Portuguesa e Literatura I” do curso de licenciatura em Letras 

Português da UFSC, ministrada no primeiro semestre letivo de 2012 pela Professora 

Dra. Maria Izabel de Bortoli Hentz. Envolve a descrição e o relato da atividade proposta 

pelos estagiários no Colégio de Aplicação, em turmas de 7ª e 8ª séries. Ao longo de um 

mês foi desenvolvido um trabalho com os gêneros de notícia e reportagem e anúncio em 

sala de aula, que envolveu desde a leitura sistemática de jornais até uma palestra com 

uma profissional da área sobre o papel da imagem no jornalismo, além de uma saída a 

campo para o jornal Notícias do dia. Ao fim disso, os alunos escreveram reportagens 

sobre um tema de seu interesse, que foram selecionados por uma comissão mista de 

alunos e estagiários, e publicadas no jornal da escola, chamado ABC Publicando, 

impresso para este fim, com uma tiragem de 1000 exemplares. O jornal também incluiu 

o trabalho de publicidade de alunos da 7ª série, e uma sessão de poesias que incluiu o 

trabalho tanto de alunos quanto de autores já consagrados. 
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