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Resumo: Nesse relato de experiência apresentamos o jornal escolar produzido 

por iniciativa dos alunos com o objetivo de divulgar, na forma impressa e on-

line, os trabalhos desenvolvidos na escola, par a comunidade escolar. O 

trabalho atende a demanda do grupo de professores que alega a necessidade 

de uma melhor comunicação entre os turnos, e entre seus pares, como forma 

de aprimorar suas práticas pedagógicas, pois, pela falta de oportunidade de se 

encontrarem, não conhecem e não compartilham suas vivências.  O jornal 

escolar foi retomado na escola por iniciativa de um aluno e contou com a 

participação de mais um grupo de estudantes que utilizaram diferentes 

recursos de mídia para produzir escrever e publicar o trabalho. Como 

resultados obtivemos a melhoria da comunicação da escola com a comunidade 

escolar e para os alunos envolvidos o trabalho proporcionou um maior 

envolvimento com a escola, além do maior interesse pela leitura refletido na 

melhor produção escrita.  

 

Palavras-chave: Jornal escolar, Educação e Tecnologia 

 

1 – Introdução 

 Este relato se refere  a produção de um jornal escolar, a partir da 

iniciativa dos alunos e orientado pela supervisora pedagógica, na Escola 

Estadual Antônio Carlos, localizada em Juiz de Fora, Minas Gerais. Este 

trabalho teve como principais objetivos: 

  

• Oportunizar a participação dos alunos e da comunidade nas atividades 

realizadas pela escola; 

                                                           
1 Supervisora pedagógica da Escola Estadual Antônio Carlos em Juiz de Fora, Minas Gerais. Participa do  Grupo de 

Pesquisa Aprendizagem em Rede (GRUPAR) na Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF). Como participante do GRUPAR, direciona seus estudos nas áreas de educação on-line, formação de 
professores e a utilização da hipermídia na educação a distância. 
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• Valorizar a produção escrita dos alunos através da divulgação impressa, 

acessível a toda a comunidade escolar e através da divulgação on-line; 

• Implementar a participação da comunidade através da divulgação dos 

eventos, reuniões e ações pedagógicas e culturais promovidas pela 

escola; 

• Incentivar uma maior participação dos alunos na produção da mídia 

impressa da escola, oportunizando  melhoria da qualidade da produção 

escrita, o que favorece o melhor desempenho escolar. 

 Durante este trabalho os alunos utilizaram recursos de e-mails 

para realizar entrevistas, programas de edição e formatação, o blog e  a rede 

social da escola  para promover a divulgação do jornal na versão digital, 

através da publicação do mesmo em um ambiente virtual onde se é possível 

baixar apresentação de slides e documentos em pdf,  para o compartilhamento. 

 

2 - Embasamento teórico 

Atualmente, os avanços tecnológicos encurtam o tempo e a 

distância dos acontecimentos e favorecem o acesso imediato a informações 

veiculadas em qualquer parte do mundo, transformando constantemente os 

processos de comunicação. E nesse mundo de informações imediatas, as 

crianças crescem e chegam à escola com peculiaridades em seu 

desenvolvimento. Como descreve Serres (2013): 

Essas crianças, então, habitam o virtual. As ciências cognitivas 
mostram que o uso da internet, a leitura ou a escrita de mensagens 
com o polegar, a consulta à Wikipédia ou ao Facebook não ativam os 
mesmos neurônios nem as mesmas zonas corticais que o uso do 
livro, do quadro-negro ou do caderno. Essas crianças podem 
manipular várias informações ao mesmo tempo. Não conhecem, não 
integralizam, nem sintetizam da mesma forma que nós, seus 
antepassados. (SERRES, 2013, p.19) 

Diante de tal realidade e de tais especificidades ainda pouco 

conhecidas por nós educadores, é necessário repensar a educação e seu 

papel social. 



 

 

Considerando os objetivos a que ela se propõe, no que se refere ao 

desenvolvimento de competências e habilidades. Habilidades essas que 

tornem os alunos capazes de aprender constantemente, sendo críticos, 

reflexivos e interativos com as informações às quais têm acesso. Essa nova 

perspectiva da educação, que considere as especificidades desses  alunos que 

chegam à escola com uma gama maior de informação, difere da 

tradicionalmente abordada nas instituições a partir da concepção do ensinar e 

aprender de forma transmissiva. Segundo Tijiboy (2001): 

Essa mudança pode estar sendo influenciada pelos impactos que a 
própria educação está experimentando, tais quais a forma de 
comunicação entre as pessoas, o surgimento do pensar inferencial, 
indo além do indutivo e dedutivo, a diversificação na representação 
do pensamento através dos meios multimídias, aliados à telemática e 
uma nova concepção de espaço e tempo, no sentido de derrubar 
fronteiras de comunicação. (TIJIBOY, 2001, p.52) 

A partir dos apontamentos descritos pela autora, pode-se dizer que a 

Educação deve ser repensada a partir das necessidades e facilidades de uma 

sociedade dinâmica, com possibilidades e recursos tecnológicos interativos e 

visualmente atrativos. Dessa forma, a prática pedagógica do professor precisa 

acompanhar as inovações utilizando-as a seu favor como ferramentas que vão 

enriquecer suas aulas e proporcionar maior interação no processo de 

construção do conhecimento. Por isso, é necessário direcionar a educação 

para um novo paradigma onde “educar é educar-se e aprender é aprender 

constantemente com o meio e com os outros” (TIJIBOY, 2001, p 54). 

 

3- Metodologia 

Nessa perspectiva de uma educação dinâmica disposta a utilizar os 

recursos de mídia e os recursos tecnológicos disponíveis  foi criado o Projeto 

do Jornal Escolar, publicado na forma impressa e on-line, a partir da iniciativa 

dos alunos. 

Em 2009, foi lançado um jornal com a edição comemorativa de 100 

anos da Escola Estadual Antônio Carlos, relatando a história  da instituição.  

Nesta edição especial foi descrita a trajetória da escola na cidade de Juiz de 
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Fora, alguns fatos marcantes, além de entrevistas com pessoas ilustres que 

trabalharam, estudaram e que ainda atuam no estabelecimento. 

Neste ano, um grupo de alunos, visando a participação no 1º 

Concurso para Jovens “Mídias e Educação”, propôs a retomada do Projeto do 

Jornal da Escola. Esta ação foi ao encontro do que foi proposto pela escola, 

por ocasião da avaliação da Gestão Escolar, durante o processo de construção 

do Projeto do Prêmio de Gestão2, em maio de 2013, quando foi ressaltada a 

necessidade de uma melhor comunicação e divulgação de informações entre 

professores, funcionários, turnos e toda a comunidade escolar. 

A iniciativa dos alunos, que fazem parte do IPAC – Instituto de 

Pesquisas Antônio Carlos e que retomaram a construção do jornal escolar, 

contou com o apoio dos professores,  direção da escola e de toda comunidade 

escolar e foi orientado pela autora desse trabalho, eu - enquanto membro da 

equipe pedagógica . Um dos incentivos para que esse Projeto fosse 

implantado, com a periodicidade bimestral, foi a divulgação   de atividades, 

trabalhos, conquistas e sucessos de nossos alunos e de nossos professores 

que fazem do Antônio Carlos  a escola que, segundo seu lema,  tem "ensino 

que faz a diferença". 

 

3.1- Etapas do Projeto 

 

A partir da postagem de um link nas redes sociais sobre o 1º 

Concurso Latino-Americano para Jovens "Mídias e Educação"3 ,um dos alunos 

do 3º ano do Ensino Médio teve a iniciativa de participar e solicitou apoio da 

coordenação pedagógica.  A coordenação4 do IPAC – Instituto de Pesquisas 

Antônio Carlos que organiza atividades e palestras na área das Ciências 

                                                           
2
 O Prêmio Gestão Escolar é um reconhecimento do Conselho Nacional de Secretários da Educação 

(Consed) a projetos inovadores e gestões competentes na educação básica do ensino público brasileiro. 
O objetivo da premiação é estimular que escolas públicas mostrem o desenvolvimento de suas gestões, 
além de incentivar o processo de melhoria contínua na escola, pela elaboração de planos de ações, 
tendo como base uma auto avaliação. 
3
 Concurso Mídas Jovens e educação: http://salaaberta.com/2013/07/05/inscricoes-abertas-e-gratuitas-

1o-concurso-para-jovens-midias-e-educacao/   
4
 Professora Eliane Comissário, professora de geografia do Ensino Funfamental e médio,  coordenadora 

do Ipac. 



 

 

Sociais, indicou mais quatro alunos do 8º ano para auxiliar na construção do 

Projeto.  

No concurso, que tinha como tema Mídias e Educação, constavam 

as categorias Jornal Escolar, podcast, blog, rádio e vídeo. O grupo considerou 

que o Jornal escolar seria o foco do trabalho, já que a escola  possuía um blog5 

e para participar das demais categorias seria preciso o uso de recursos 

tecnológicos mais específicos, aos quais a escola não tinha acesso.  

Nas reuniões realizadas no período do recesso de julho, foram 

organizadas as matérias que seriam produzidas a partir do tema Mídias e 

Educação, considerando os trabalhos desenvolvidos pela escola. Sendo assim, 

através de uma pesquisa no blog e no facebook da escola, as atividades mais 

relevantes do 1º semestre de 2013 foram selecionadas e as matérias foram 

elaboradas. Para a seleção das matérias, foram consideradas além das 

atividades envolvendo escola e comunidade,  trabalhos de  professores que 

utilizaram recursos de mídia no desenvolvimento das aulas, como no caso o 

professor de Inglês, que trabalhou com os alunos através de vídeo aulas e 

atividades postadas através de e-mails, com correção personalizada. Além 

disso, os alunos realizaram uma entrevista por e-mail com uma pesquisadora, 

sobre o uso da biblioteca escolar e o laboratório de informática, que  foram 

enviadas e respondidas por e-mail.  

Após essas atividades os alunos construíram os textos para o jornal 

escolar, ficando a edição sob responsabilidade da coordenadora pedagógica e 

a revisão gramatical sob responsabilidade de uma professora de português. 

Após obter o patrocínio para impressão do jornal, tarefa 

desenvolvida pelos alunos junto a comerciantes próximos à escola, o jornal foi 

publicado na forma impressa e on-line.6 

Um exemplar foi enviado à comissão organizadora do 1º Concurso 

Latino-Americano para Jovens “Mídias e Educação" em Ponta Grossa, no 

Paraná. E logo após, a escola recebeu a notícia que o material havia sido 

classificado e entre os 9 finalistas o jornal "AntônioCarlos.com" era o único 

jornal escolar representante de Minas Gerais. 

                                                           
5
 www.blogeeac.blogspot.com 

6
  http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/25327958goo 
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A partir de doações e da autorização da Superintendência Regional 

de Ensino, para que parte da verba da caixa escolar pudesse ser usada para 

que a escola representasse o Estado de Minas Gerais no referido evento, os 

alunos e representantes da escola e apresentaram o trabalho em uma mesa 

redonda sobre o uso de Mídias na Educação. O jornal  Antônio Carlos.com 

recebeu uma Menção Especial e dentre os classificados, foi considerado o 

melhor Jornal Escolar. 

Ao retornar a Juiz de Fora, a recepção por parte da comunidade 

escolar e pelos familiares dos alunos foi muito carinhosa e a repercussão 

surpreendente com publicações em redes sociais, em sites especializados em 

educação, no site da secretaria estadual de educação de Minas Gerais e no 

Canal de TV local.7  

O trabalho foi selecionado pela Superintendência de Juiz de Fora, 

para ser apresentada no 2º Congresso de Práticas Educacionais, promovido 

pela Magistra, escola de formação de professores da rede estadual, em 

parceria com a Secretaria de Educação de Minas Gerais. Nesse Congresso 

foram apresentados trabalhos selecionados pelas 47 Superintendências 

Regionais de Ensino e cada regional indicou 5 projteos pedagógicos 

desenvolvidos com alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, com 

temáticas diversas. O Congresso teve como objetivo oportunizar o 

compartilhamento de experiências exitosas entre os profissionais das escolas 

da rede estadual. 

 

4- Resultados Obtidos: 

Para a avaliação do Projeto desenvolvido, foram organizados dois 

questionários utilizando o recurso do Google Drive. O primeiro era para a 

                                                           
7
http://www.acessa.com/educacao/arquivo/noticias/2013/09/18-jornal-produzido-por-alunos-de-

escola-estadual-ganha-concurso/ 
http://www.ecaderno.com/pre-universitario/noticias/escola-de-jf-ganha-concurso-latino-americano-
com-jornal-escolar 
http://www.educacao.mg.gov.br/component/gmg/story/5425-jornal-de-escola-estadual-de-juiz-de-
fora-ganha-premio-nacional 
http://imprensaaprendiz.com/2013/09/14/1o-concurso-latino-americano-de-midias-para-jovens/ 
http://www.tribunademinas.com.br/cidade/jornal-escolar-ganha-concurso-latino-americano-1.1345631 
http://www.tribunademinas.com.br/cidade/jornal-escolar-de-jf-em-concurso-latino-americano-
1.1341456 
 



 

 

equipe do jornal postar as suas considerações referentes ao trabalho e o 

segundo para os alunos e professores da escola avaliarem o Projeto Jornal 

escolar, sua repercussão e sua continuidade. 

O questionário para a equipe do jornal era composto por 2 

perguntas. Uma fechada com duas alternativas e outra aberta. A fechada se 

referia a importância da participação no projeto e 5 alunos responderam que 

consideravam importante participar. A outra pergunta era referente a quais 

eram os benefícios no desenvolvimento escolar a partir da participação no 

projeto do jornal. Seguem as respostas sem identificação: 

 

"Maior interesse na leitura, mais facilidade ao escrever e a proximidade com a 

escola." 

"Muitas coisas, ortografia, desenvolvimento mental, ou seja, deixei de ser muito 

tímido." 

"Bem acho que uma oportunidade única de trazer um trabalho desse porte para 

escola." 

"Novos projetos, desafios e aprendizagem" 

"Melhora na escrita, melhora no fluxo de ideias para formação dos textos". 

 

Posteriormente, um questionário online ,elaborado no Google Drive 

foi disponibilizado no blog da escola e no grupo de professores da escola em 

uma rede social, para que todos respondessem , considerando a repercussão 

do jornal, sua validade enquanto recurso de comunicação da escola e sua 

continuidade como instrumento de divulgação de projetos e trabalhos de 

professores e alunos. Trata-se de um levantamento amostral, com 306 

entrevistados, considerando alunos, professores e membros da comunidade 

escolar. A sala de informática foi disponibilizada para que o questionário fosse 

respondido e os professores colaboraram levando os alunos dos anos finais do 

Ensino Fundamental I e do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

 

Os resultados são apresentados e analisados nos gráficos a seguir: 
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Gráficos 1 e 2 

 

No gráfico 1  é possível perceber que  os entrevistados acessam os 

meios de comunicação da escola, disponíveis virtualmente com periodicidade 

variada e que 47% dos entrevistados raramente acessa esses recursos. 

 

No gráfico 2, 82% dos entrevistados respondeu que o jornal da 

instituição está contribuindo para melhorar a comunicação dentro da escola e 

com a comunidade, o que ratifica a importância deste recurso na escola. 

 



 

 

 

Gráficos 3,4,5 

 

 Nos resultados do gráfico 3 que 41% dos entrevistados consideram  que 
o jornal escolar promove a divulgação dos trabalhos realizados e eventos 
desenvolvidos na escola, além da valorização dos trabalhos realizados por 
professores e alunos. Além disso, a maioria dos entrevistados avaliou o nível 
de comunicação promovido pelo jornal escolar como bom e muito bom, e 
ainda, 87% dos entrevistados considera que o jornal da escola deve continuar 
a ser publicado, demostrando a boa aceitação do trabalho pela comunidade 
escolar. 
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Gráficos 6,7 e 8 
 
 
 Através da análise  dos gráficos desses gráficos é possível perceber que 
75% dos entrevistados avalia que o jornal escolar atende a necessidade de 
comunicação da escola, e 36% opinou que a periodicidade do jornal deveria 
ser mensal. 
 Considerando-se os resultados observa-se a boa aceitação do jornal 
escolar na instituição como um recurso válido de comunicação das atividades 
realizadas pela escola para toda a comunidade escolar. 
 
 
  
5- Considerações finais 

 

A realização desse Projeto possibilitou a reflexão sobre a utilização 

dos diversos recursos de mídia no ambiente escolar em parceria com os 

alunos, como os que foram apresentados no 1º Encontro de Jovens "Mídias e 



 

 

Educação" e no "2º Congresso de Práticas Educacionais: forma de planejar e 

agir do professor no cotidiano das escolas."  

A partir da análise dos gráficos de resultados de dois questionários 

aplicados à comunidade escolar e à equipe redatora do jornal, foi possível 

perceber que o trabalho teve boa receptividade, se mostrando com um 

instrumento importante de comunicação e divulgação de eventos e valorização 

das produções de alunos e professores. É interessante ressaltar que mesmo a 

escola dispondo de três meios de comunicação que buscam atender a 

professores, alunos e comunidade – o blog, o facebook e o jornal escolar – 

47% dos entrevistados afirmou que acessa raramente os meios de 

comunicação on-line da escola, fato que pode gerar os desdobramentos de 

outras reflexões. Os entrevistados consideram, em sua maioria, que o trabalho 

com o jornal escolar deve continuar e que ele se constitui como um instrumento 

que atende às necessidade de comunicação da instituição. 

Outro ponto de destaque é que os alunos redatores do jornal, 

consideram que sua participação neste projeto contribuiu para melhorar seu 

desempenho escolar, percebendo  a melhora na ortografia, na organização das 

ideias para a escrita, na desinibição para escrever, além da aproximação com a 

escola como pontos importantes. 

A escola e seus professores precisam descobrir alternativas de 

como trabalhar com as tecnologias, como atrair os alunos e imprimir um valor 

significativo ao que lhes é ensinado. Para tanto, é importante utilizar-se dos 

recursos com os quais eles têm tanta facilidade de acesso, mobilidade e 

desenvoltura, como é o caso das mídias digitais. 

As fotos, a seguir, apresentam a participação dos alunos nos 

eventos referidos nesse trabalho. 
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8 Os participantes das fotos autorizaram o uso das imagens para divulgação do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 

 

 

 

 

 

Foto 1 : Apresentação do jornal escolar AntônioCarlos.com, no1º Encontro de  Jovens "Mídias e 

Educação" em 10/09/2013, Ponta Grossa - Paraná . fonte: arquivo da escola 

Foto 2 e Foto 3: Premiação na Categoria Jornal Escolar, que aconteceu ao final do 1º Encontro de  Jovens 

"Mídias e Educação". Fonte: arquivo da escola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: arquivo da escola  
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