
Jornal da EJA – “EDUCA-AÇÃO” 

Situação: Disponível 
  
Objetivos 

  
• exercitar práticas de uso social da leitura e da escrita;  
• motivar o gosto pela leitura;  
• proporcionar aos alunos o acesso a diferentes linguagens (visual, literária e plástica)  
• promover a utilização do Jornal escolar como veículo de formação de cidadania;  
• orientar a produção do Jornal escolar como canal de veiculação de textos, pesquisas e desenhos produzidos pelos 
alunos;  
• valorizar a construção coletiva e integrar à comunidade;  
• facilitar o manuseio da informação desenvolvendo o senso crítico e criativo do aluno em relação ao Jornal;  
• viabilizar a atuação do Jornal como recurso de apoio didático para todas as disciplinas curriculares;  
• promover a necessária interdisciplinaridade na escola. 
  
Justificativa 

  
Este projeto visa a produção do jornal escolar a fim de tornar mais prazeroso o ato de aprender. Um dos principais 
objetivos é resgatar no processo de aprendizagem, a função social da escrita. Pretende-se dessa maneira capacitar 
jovens e adultos e viabilizar as atividades de comunicação, principalmente a publicação do jornal escolar. Ao mesmo 
tempo, estimula o desenvolvimento da cidadania através do debate de opiniões, exercitando a expressão de pontos de 
vista e de conhecimentos desenvolvidos em seu processo educativo a partir do diálogo com as leituras que realiza. O 
processo de construção do jornal é muito rico porque proporciona aprendizagem, integração do grupo, além de ser 
uma atividade estimulante. 
  
Atividades 

  
•atividades de leitura em sala de aula com a imprensa escrita, falada e eletrônica;  
•atividades com jornais, revistas, livros, vídeos, filmes, pinturas e Internet na sala de aula;  
•técnicas para elaboração e produção de mensagens para a mídia;  
•escolha dos textos a serem publicados (trabalho em equipe);  
•análise de jornal. 
  
Avaliação/Resultado 

  
•publicação do jornal da EJA (on-line) no site da USJT para a comunidade;  
•trabalho interdisciplinar;  
•exercício consciente da cidadania;  
•contribuição do jornal para uma escola produtora de comunicação;  
•responsabilidade e cooperação dos alunos no trabalho individual e em equipe;  
•integração com outros projetos da escola.  
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Público Alvo 

 
Jovens 
Adultos 
alunos da graduação 
alunos 
  
Docentes 

 
Dinéia Hypolitto - Docente - Responsável pelo Projeto/Informações 
  
Produtos Acadêmicos 

 
Jornal 
  
Núcleos do Projeto 

 
Núcleo de Projetos Educacionais 
Centro de Alfabetização de Jovens e Adultos - CAAM 
  
Cursos 

 
Licenciatura - Formação de Professores 
  



Áreas de Conhecimento 

 
Linguística, Letras e Artes 
Cultura 
  
Linhas de Extensão 

 
21 - Educação de Jovens e Adultos 
26 - Ensino Fundamental 

 


