
 

 

ALUNOS DO 5º ANO DECIDEM CRIAR JORNAL DA 

ESCOLA PARA LEVAR INFORMAÇÕES A TODOS 

     Os 28 alunos do 5º ano - turma A da 
Professora Anna Mary Guariza, tiveram a ideia 
de criar o Jornal da Escola, no qual levantam 
questões sobre informação e cidadania, uma 
forma criativa de desenvolver a comunicação 
interescolar e estimular o interesse pela leitura e 
produção textual, sem falar, na questão de 
identificação das tipologias textuais.  
     Com este projeto, o objetivo maior é 

estimular em nossos alunos o senso crítico e 

cidadania.  A Escola cada vez mais antenada aos 

recursos da tecnologia para aperfeiçoar o 

processo de aprendizagem dos nossos alunos, 

embarcou nessa ideia, utilizando as ferramentas 

de tecnologia no aprimoramento da leitura e 

escrita.  

 

     Cada produção textual tinha uma perspectiva 

descrita pelo grupo, algumas informativas, outras 

críticas, mas todas embasadas em pesquisas, conversas 

com professores, gestão e funcionários, os alunos 

tiveram autonomia de buscar as informações antes de 

escrever cada matéria. 
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     Após publicarmos as 
reportagens dos alunos, 
percebemos que 
deveríamos centralizar as 
informações num único 
jornal. Mais uma vez 
despertamos o senso de 
cidadania em nossas 
crianças, realizando uma 
votação em toda a escola 
envolvendo as turmas da 
manhã, professores e 
funcionários para a 
escolha do Jornal Oficial, 
que representará a nossa 
voz, ou melhor, a voz dos 
alunos.       A decisão de 
publicar um único jornal, 
deixa mais fácil a 
comunicação. 
 

 

 

Jornal Fatos Sem Boatos ganhou a eleição com 41 

votos, seguido o Jornal Ligadão teve 36 votos e o 

Jornal Antenados 25 votos 

 

JORNAL FATOS SEM BOATOS 
23 JORNAIS PRODUZIDOS, CADA UM COM CONTEÚDO 

EXCLUSIVO. 

 

Deixamos nossa Homenagem à todas as mães. 

 

 



  
FIQUE POR DENTRO! 

      
      Utilização do Laboratório de Informática para 
realização de pesquisas e desenvolvimento das 
reportagens. Os alunos pesquisavam outros jornais 
como: Gazeta do Povo para tirar inspiração e depois 
foram a campo (dentro da escola) coletar informações 
para publicar suas matérias. Divididos em equipes de no 
máximo 03 alunos, cada grupo criou seu Jornal, com 
notícias fresquinhas da escola, que foi exposta para toda 
a escola. São eles: 
 
Hora da Fofoca – “Confusão na Escola – Crianças brigam 
no momento que deveriam brincar”. Relata as confusões 
na hora do recreio. 
Leva e Traz – “Conquista dos alunos – Uniforme Escolar” 
– Fala sobre a entrega dos uniformes na escola e a alegria 
de todos pelo novo visual. 
Gazeta dos Boatos – “Crianças e carros não combinam” 
– Informa sobre o perigo de crianças e carros ocupando 
o mesmo espaço na entrada da escola. 
Com a língua nos Dentes – “Ventilação X Saúde” – 
Informa sobre a importância da ventilação em sala de 
aula para prevenção de contagio de algumas doenças. 
Disque me Disque – “Um sonho de biblioteca” – Critica a 
falta de uma biblioteca na escola, espaço que os alunos 
reivindicam como momento de estudos e incentivo à 
leitura.  
Notícias do Saber – “A importância da aula de 
Informática” – Relatam como gostam de mais aulas no 
Laboratório de Informática, no qual aumenta o interesse 
em aprender, a realizar pesquisas na internet, no 
manuseio das CPUs, entre outras funções. 
Está Escrito – “Reforma na Escola alegra alunos e 
professores” – Relata a alegria de alunos, professores e 
funcionários pelo novo espaço, com salas mais amplas e 
claras, bem ventiladas e que despertam um prazer a mais 
em assistir as aulas. 
O Fofoqueiro – “Queremos brincar no parquinho” – Aqui 
o jornal comenta da necessidade de se criar um espaço 
para lazer, uma área de convivência externa para 
interação dos alunos ao ar livre. 
A voz Estudantil – “A importância do Hino Nacional” – 
Neste jornal, relatam a importância de se cantar o Hino 
Nacional e o Hino do Quatro Barras na entrada da escola, 
uma manifestação de patriotismo. 
Parabéns! Professora Anna Mary pela iniciativa, projeto  
inspirando belos trabalhos, parabéns aos alunos do 
5ºano pela dedicação e entusiasmo em aprender. 
 
 
 

Jornal Fatos sem Boatos – “Precisamos pensar no 
desperdício de alimentos” – Crítica e cidadania, 
este jornal aborda o desperdício dos alimentos no 
momento das refeições, pois tem alunos que 
acabam não comendo toda a comida. 
 

Jornal Ligadão – “Conquista da Escola está se 
deteriorando” – Mais uma crítica a escola, alunos 
relatam que a casinha construída em 2016 que foi 
montada para as crianças usufruírem em 
momentos de educação ao ar livre não foi utilizada, 
e passa o tempo se deteriorando. 
 

      

A Direção da Escola reserva o direito de resposta na 

próxima edição. 
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Jornal Antenados – “A importância da Horta na 
Escola” – Fala sobre montar uma horta na escola, 
para termos saladas mais saudáveis e sem 
agrotóxicos. 
 

Professores que a pressa não 

nos impeça de ver os 

detalhes... 

 


