
CONHECENDO O PROJETO JORNAL NA ESCOLA: 

 

APRESENTAÇÃO E OBJETIVO:  

É com esperança de dias melhores e de estreitar os laços entre alunos, familiares e o 

corpo docente que estamos iniciando esse canal de comunicação. 

A proposta do curso Projeto Jornal na Escola: Nossa Voz, nesse momento, é fazer do uso 

das linguagens verbal e não verbal como meio de explorar a interação social, por isso, a 

escolha do jornal, veículo de comunicação social por excelência. Para tanto, nossas 

propostas estão voltadas para habilidades de leitura e escrita, no espaço do AVA-Cap e 

no espaço de nossas redes sociais (blog, site, Facebook e Instagram), a fim de que nossas 

conversas possam ser alcançadas por toda comunidade capiana e externa. 

Vocês, estudantes, terão a liberdade de participarem e desenvolverem as propostas que 

considerarem interessantes para vocês. O fundamental não é a quantidade de tarefas 

feitas, mas o comprometimento e o gosto em fazer o que vocês escolherem. Vocês 

encontrarão indicações de tarefas para o Ensino fundamental I, Ensino fundamental II e 

Ensino Médio, mas fiquem à vontade para escolherem. 

Esperamos que aproveitem ao máximo os momentos conosco e fiquem bem! 

Um abraço da equipe do Jornal Nossa Voz para todos! 

 

 



Componentes do Projeto Jornal na Escola na Bienal do Livro de 2019. 

Tem mais uma foto: a da capa da página do Facebook. 

PRODUTO: 

O produto final de nossas oficinas de estudo e escrita são os jornais impressos e 

distribuídos no colégio. Seguem alguns exemplares para quem ainda não recebeu 

poder ler e perceber as peculiaridades de cada edição. 

Primeira edição do Jornal Nossa Voz 

Décima edição do Jornal Nossa Voz 

 

Porém, não só o jornal impresso está presente no nosso trabalho, as redes sócias são 

canais que utilizamos para chegar a um público fora do colégio, atingindo assim o 

objetivo extensionista de estabelecer diálogo entre a instituição e a sociedade. 

Assistam ao vídeo que trata de nossas redes sociais.  

Texto do vídeo: 

Meu nome é Angélica Castilho, coordeno há 3 anos as ações do Projeto Jornal na 

Escola em conjunto com o professor Alexandre Lima e a professora Hilma Ribeiro. 

O objetivo do uso das redes sócias é partilhar com a comunidade capiana e a 

comunidade externa o trabalho de produção textual jornalística de nossos alunos. 

Como todo projeto de extensão, o jornal está aberto para receber participações e 

contribuições de pessoas de fora do colégio, enfim, de qualquer um que queria 

participar. Dentro dessa proposta, as redes sociais nos ajudam muito! São pontes que 

ligam nosso colégio a comunidade de forma mais direta. Sobretudo nesse período de 

isolamento social, nossas páginas têm sido os únicos canais de comunicação que 

temos, não só com nossos alunos e seus familiares, mas também com outras pessoas.  

Sabemos que muitos estão precisando conversar, ocupar os pensamentos que façam 

bem para o corpo e para mente. Por isso, sempre provocamos a interação com 

perguntas, sugestões, propostas de ações.  

Participem! Leiam as nossas postagens, assistam aos vídeos, comentem. Mais do que 

nunca precisamos dessa aproximação entre a escola e a comunidade. 

 

AÇÕES EXTENSIONISTAS (PARCERIAS, PASSEIOS E ATIVIDADES ESPECIAIS): 



Entre as colaborações pontuais de alguns alunos que não frequentam os encontros 

semanais, mas contribuem significantemente com produções textuais, destaca-se a que 

envolveu os alunos do 9º. ano da disciplina de Língua Portuguesa, da Professora Hilma 

Ribeiro de Mendonça Ferreira, elaborando contos e artigos de opinião sobre o papel da 

mulher na sociedade, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a do 2º. Ano 

do Ensino Médio com a produção de cartazes sobre os Direitos Humanos e divulgação 

no jornal e na UERJ SEMUROS, do 7º. ano do professor Alexandre Xavier Lima, 

apresentando notícias e informes sobre os treinos de bandeira, atividade que 

movimenta todo colégio. 

A importância desse projeto também se faz perceber nas parcerias com outras áreas, 

como, por exemplo, o diálogo com professores que organizam a Francofonia na 

instituição. Tem sido interesse dos participantes conhecer e divulgar os diversos 

projetos desenvolvidos no CAp. A cobertura da Festa Junina de 2019 teve esse enfoque 

ao entrevistar a professora Ilana Linhales que desenvolve um acompanhamento de 

aprendizagem por meio de trabalho musical com o projeto de extensão “Juventude, 

Prática Musical e Expressão”. 

Vale mencionar que o projeto de extensão Jornal na Escola serviu de referência para 

ações em outra unidade escolar. O coordenador, inclusive, compartilhou as experiências 

do projeto com alunos e professores da Escola Municipal Von Martius, localizada em 

Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após a ação, essa unidade implementou 

uma disciplina eletiva sobre jornal, cujo produto foi a realização de um jornal escolar. 

Ainda foi possível estabelecer uma parceria com a Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa. Essa parceria viabilizou a ida dos participantes à Bienal do Livro Rio como 

atividade de campo – para muitos, a primeira vez que participaram desse evento 

cultural. 

Destaca-se também a entrevista feita na Rua Santa Alexandrina para ouvir a comunidade 

do Rio Comprido possuía como foco colher depoimentos a partir da pergunta: “O que é 

ser mulher?” Os integrantes do jornal passaram pela experiência de entrevistarem 

pessoas fora do espaço escolar e familiar, ouvir outras vozes, logo, ter aceso a outras 

visões de mundo. 

Por fim, os estudantes são os principais beneficiários, pois encontram nas práticas do 

projeto espaço para se integrarem à nova fase de sua vida acadêmica. O próprio nome 

escolhido para o jornal produzido por eles (Nossa Voz) enfatiza a pertença à voz coletiva 

do Colégio, assim como do papel que podem exercer, ao se colocarem como a voz da 

comunidade escolar, sobretudo, dos alunos, que desejam ser ouvidos e respeitados. 

 

Proposta 1:  



Leia as edições que foram impressas no site do Jornal Nossa Voz, escolha um dos 

nossos textos e comente. Acesse o nosso site: 

<https://jornalnossavoz.wixsite.com/nossavozcapuerj> 

Não se esqueça de indicar o título do texto escolhido, a edição do jornal, seu nome e 

turma. 

Até a próxima semana! 

 

Proposta 2:  

Conheça as redes sociais do jornal e deixe lá comentários. Não se esqueça de informar 

seu nome e sua turma. 

Esses são os endereços das páginas: 

Blog: https://jornalnossavozcapuerj.blogspot.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Jornalnossavozcapuerj/ 

Instagram: @jornalnossavoz.capuerj 

 

Conversamos mais na próxima semana! 

 


