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INTRODUÇÃO 
 
O “Jornal Escolar” partiu da ideia de que é possível promover um trabalho que 

envolva, além dos alunos, vários professores e demais segmentos da Escola, buscando 
criar e desenvolver uma atividade interdisciplinar e englobadora. Através da temática 
“Petróleo” foi possível desenvolver habilidades e ampliar a capacidade através da 
elaboração de diversas formas de linguagens expressas nesse tipo de apresentação. 

 Na composição do jornal vários aspectos são trabalhados e pesquisados: criação de 
textos, artigos, crônicas, charges, passatempos, simulados para vestibular, datas 
comemorativas, culinária, entrevistas,  dicas úteis e etc. Cada seção que compõe o jornal 
conta com um colaborador (um professor, um aluno, um funcionário ou um pai). A 
parte principal do trabalho é realizada pelos alunos do Ensino Médio com o apoio e 
participação de alguns professores, em especial, das disciplinas de Português e Redação. 

 
 
 

 OBJETIVO GERAL 
  
Envolver alunos e professores da escola num processo de interação, buscando a 
efetivação do trabalho interdisciplinar.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Incentivar o hábito da leitura; 
o Explorar habilidades e competências; 
o Aprofundar conhecimentos sobre o tema proposto; 
o Estimular a descoberta, a pesquisa e o senso crítico; 



o Proporcionar ao aluno condições para construir conhecimento frente a situações 
específicas; 

o Utilizar instrumentos e informações proporcionados pela tecnologia; 
o Concretizar o trabalho interdisciplinar, envolvendo as disciplinas, seus 

professores e alunos; 
o Comprometer e envolver os diversos segmentos da comunidade escolar na 

criação, elaboração e edição do jornal; 
o Oportunizar ao aluno a experiência de montagem de um jornal. 

 

METODOLOGIA 
 
Para confecção do jornal foi necessária a realização de várias pesquisas a fim de 
conhecer vários aspectos relacionados ao tema. De posse das informações foi possível 
distribuir os dados nas variadas seções. Todo o trabalho aconteceu com a participação 
da equipe, pois, quanto mais seções fossem apresentadas, melhor distribuído seria o 
assunto, e mais habilidades seriam aplicadas. Procurou-se aproximar ao máximo o 
jornal produzido nesse projeto da ideia real de um jornal. 

 
 
RECURSOS MATERIAIS 
  
Livros, revistas, folhas, textos informativos, computadores, máquina de xerox, etc... 
 

 
 
CONCLUSÃO 
 

 O jornal, como atividade interdisciplinar atende aos interesses dos alunos do 
Ensino Médio, ao propor atividades diversificadas, significando uma excelente 
ferramenta de ensino-aprendizagem. 
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