
PROJETO PEDAGÓGICO: LABORATÓRIO DE JORNALISMO

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Título do projeto: Laboratório de Jornalismo

1.2 Linha temática: Comunicação Social

1.3 Público preferencial: Alunos com idade entre 8 e 16 anos, cursando da 2ª série do Ensino Fundamental ao 3º ano do 
Ensino Médio

1.4 Número máximo de alunos por turma: 25

1.5 Período de realização: Março a dezembro de 2018

1.6 Local a ser realizado: Área interna da instituição, em ambientes abertos ou ao ar livre

1.7 Carga horária por encontro: 50 minutos

1.8 Carga horária total do Laboratório: 48 horas

Coordenador da Oficina: João Paulo Guma

2. DADOS DO PROJETO

2.1 Objetivos

Objetivo Geral:
Criar um grupo onde os alunos terão contato com técnicas e linguagens do jornalismo, intercâmbio com profissionais da área,
conhecimento para realizar uma análise crítica da mídia e coberturas de eventos dentro e fora da instituição, dentre outras 
ações que suprem uma necessidade de preparo dos estudantes para lidar com as ferramentas comunicacionais. 

Objetivos Específicos: 
- Estimular a capacidade de criação e produção midiática, além de otimizar a recepção e análise crítica da mídia; 
- Desenvolver a capacidade de raciocínio e a utilização de técnicas e instrumentos da comunicação; 
- Exercitar e aprimorar a consciência e o uso das linguagens escrita e oral; 
- Exercitar o entendimento de diversos temas, desenvolvendo o pensamento lógico e claro;
- Desenvolver a socialização através do inerente processo coletivo da comunicação;
- Promover com eficácia a "alfabetização digital";
- Treinar a disciplina paralelamente ao constante incentivo à criatividade.

2.2 Justificativa

Com uma enorme quantidade de informações chegando ao aluno via web e redes sociais, torna-se importante criar um 
ambiente onde ele seja preparado para realizar a melhor leitura dela, de maneira crítica e precisa. E mais, é necessário 
ferramentá-lo apropriadamente para que também possa ser um emissor de informação, quiça um formador de opinião.
O que ocorre é que a maior parte dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio são incapazes de escrever uma redação 
digna, seja por falta de vocabulário, por carência de ferramentas argumentativas ou mesmo pela visão de mundo resumida 
demais para conseguir abordar certos temas de maneira crítica, reflexiva e analítica.
O Laboratório de Jornalismo vem, sobretudo, para estimular a criatividade, a interdisciplinaridade, o trabalho coletivo e a 
pesquisa, colaborando para a formação do educando, desenvolvendo aspectos sociais, afetivos, éticos e cognitivos, ao mesmo 
tempo em que reflete e relaciona as questões que envolvem o seu cotidiano com uma realidade social mais ampla. 

2.3 Resultados esperados

Além da melhoria no desempenho em disciplinas relacionadas, esperamos que a Oficina também traga benefícios à imagem 
da Instituição, que passará a ser vista de maneira diferenciada, como aprimoradora dos múltiplos talentos de seus alunos, 
sensibilizando e direcionando-os, quem sabe, rumo à verdadeira vocação.

2.4 Métodos

O Laboratório de Jornalismo será desenvolvido no sentido de compreender atividades dinâmicas, práticas e lúdicas. 
Acontecerá na escola, em ambientes com acesso a computadores, ao ar livre ou mesmo em incursões a locais específicos 
relacionados com a comunicação. Os alunos, em dois encontros semanais de 50 minutos, serão estimulados a otimizar a 
leitura crítica em relação a mídia, além de adquirirem instrumentos para a melhor comunicação entre eles e o mundo.
Em duas fases – com quatro meses, cada – o Laboratório irá, na primeira, trazer ao aluno noções básicas de comunicação 
para, na segunda, focar na produção jornalística, que terá em sua culminância o lançamento do zine da Instituição, juntamente
com a apresentação das melhores reportagens em vídeo realizadas pelos alunos durante todo o processo, exibidas no evento 
de culminância pedagógica da Instituição.



2.5 Programa/ações previstas

- O que é jornalismo: conceitos básicos; 
- Técnicas básicas para redação de textos jornalísticos; 
- Manchete, título, subtítulo, cabeçalho, chamada, ilustração, legenda, expediente; 
- Textos informativos: notícia, lead, reportagem, serviço e nota; 
- Textos opinativos: editorial, artigo, crônica, crítica e resenha;
- Pauta e reunião de pauta; 
- Técnicas de entrevista;
- Fontes, apuração e confronto de informações;
- Jornalismo "fake", "fail" e ficcional;
- Técnicas e dicas para revisão;
- Visita aos principais jornais, emissoras de tv e rádios da cidade; 
- Visitas de jornalistas convidados, palestras e bate-papo;
- Criação de um portal de notícias alimentado pelos alunos do Laboratório;
- Criação de um zine, com matérias dos alunos do laboratório, além da exibição das melhores reportagens em vídeo durante a 
culminância pedagógica da Instituição.
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2.7 Contrapartidas aos alunos participantes

Para incentivar a participação e continuidade dos alunos no Laboratório de Jornalismo, deverão ser creditadas bonificações 
nas notas, além da participação na culminância pedagógica da Instituição ser contemplada pela do Laboratório.

2.8 Avaliação

Os critérios de avaliação serão a assiduidade, a quantidade e qualidade da produção, além da participação no evento de 
culminância do Laboratório.

2.9 Operacionalização

2.8.1 - Cronograma:
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2.9.2 - Certificados

Para o coordenador do projeto SIM
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