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Novas tecnologias 

auxiliam desempenho 

de alunos no processo 

de aprendizagem. 

Laboratório de Informá-

tica cria possibilidades 

de aprimorar leitura e 

escrita. 

Gazeta do Povo inspira 

alunos a desenvolver 

suas próprias matérias 

e elaboram jornal. 

Além de aulas mais 

criativas, estimulamos 

cidadania na nossa 

Escola. 

Educação Digital e Comunicação 

Educação Digital 

Nossa escola está cada vez mais antenada aos recursos da 

tecnologia, para aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos nossos 

alunos, para isso, utilizamos as ferramentas de tecnologias para 

aprimorar leitura e escrita. 

Cada vez mais as novas tecnologias fazem parte de nossas vidas e 

não poderia ser diferente para nossos alunos, pelo contrário, a 

Geração Z é a primeira geração móvel, que parece viver igualmente 

no mundo digital como no real, o uso de dispositivos tecnológicos os 

distrai do tédio e com isso, aumenta seu interesse pelo conhecimento 

que faz sua busca pela informação de forma mais autônoma, o que 

torna o trabalho do professor ainda mais desafiador.  

Abra a cabeça para os novos desafios 

Para encarar esse novo desafio, propomos para os alunos do 5º ano 

com 27 alunos, uma forma diferente de aprender. Utilizamos como 

recursos didáticos matérias de jornais, em especial a plataforma 

Gazeta do Povo Digital para inspirar nosso trabalho.  

A professora Anna Mary Guariza iniciou um belo trabalho, no qual a 

escola puxou pra si, por identificar que essa forma de ensino torna-se 

tendência. Despertar o interesse dos alunos para a aprendizagem já 

é um ponto positivo, agora aprimorar leitura e escrita, trabalhando 

tipologias textuais é mais incrível ainda! O trabalho com os alunos 

começou modesto e foi tomando proporção maior conforme o 

interesse dos alunos aumentava e consequentemente a percepção 

de cada um e seu senso crítico.  

 

Aprendizado que vai além da sala de aula 

Foi dado a missão aos alunos, para que elaborassem sua própria 

matéria. Nossos minis jornalistas foram à campo. Buscaram a 

informação, fizeram perguntas, andaram pelos corredores em busca 

da notícia, qualquer situação poderia tornar uma possível 

reportagem. E assim o fizeram... 

Foram criados 23 jornais no qual cada um abordava um tema 

específico, visando a informação e senso crítico. Foram diversos 

assuntos, as lead envolviam desde de confusões na hora do recreio 

até assuntos mais relevantes como: Obras realizadas na escola, 

entrega de kit escolar e uniformes,  arborização e paisagismo na 

escola, horta solidária, trânsito seguro, espaço de convivência, 

desperdício de alimentos, entre outros temas. 

Inspirando pequenos cidadãos 

Isso só nos fez perceber que nossas crianças estão bem antenadas 

ao que acontece a sua volta e se preocupam com o espaço onde 

vive. Baseado nesses trabalhos propomos ao 5º ano elaborar um 

único jornal no qual centralizasse todas as informações. Logo de cara 

todos toparam, mas como escolher o nome do jornal em meio a 

tantas opções? Realizamos um processo de eleição, no qual o mais 

votado seria nosso representante oficial, envolvemos toda a 

comunidade escolar, com direito a propaganda eleitoral de sala em 

sala, urna e cédula de votação. Foi um exemplo de cidadania.  
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