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A eleição para a escolha de conselheiros mirins da escola levou alguns alunos 

de uma turma de 4º ano a ocuparem esse papel. Tendo que socializar com os demais 

estudantes do colégio assuntos diversos, eles se reuniram com os colegas da sala e, 

sob a coordenação da professora, decidiram que a criação de um jornal seria uma 

opção interessante para a comunicação.   

A escolha do nome do jornal foi feita num processo de votação que envolveu 

alunos e professores e ajudou a divulgar o projeto. Aquilo notícias, referência ao nome 

da escola, foi o escolhido pela maioria. O segundo passo foi a definição das colunas e 

dos assuntos a serem apresentados. Coletivamente a turma do 4º ano assim decidiu: 

“Primeira página” = assuntos de destaque, “Aconteceu” = informações de eventos 

importantes que ocorreram na escola, “Super interessante” = exposição de projetos 

desenvolvidos na escola, “Fique esperto” = cuidado e limpeza do patrimônio escolar, 

“Tome nota” = atividades escolares futuras, “Falando sério” = assuntos densos como 

violência, bullying etc., “Sugestão de leitura” = sinopse de livros da sala de leitura, 

“Dicas de receitas” = receitas fáceis, econômicas e saudáveis, “Coluna especial” = 

entrevistas ou textos de membros da comunidade escolar.  

Após a organização das equipes responsáveis por cada coluna, ferramentas de 

pesquisa da internet e procedimentos para a realização de entrevistas foram 

trabalhados. Para a produção de seus textos, os alunos contaram com um programa de 

edição que, sublinhando palavras erradas, levou-os a consultar o dicionário para fazer 

as devidas correções. Além disso, preocuparam-se com os leitores – “não adianta 

escrever muita coisa porque as crianças menores não vão ler. Vamos escrever pouco, 

mas de maneira que elas entendam tudo e tenham interesse”.  

A divulgação do primeiro jornal trouxe uma equipe de reportagem à escola. As 

crianças foram entrevistadas por jornalistas experientes e também os entrevistaram, 

tirando dúvidas e desvendando curiosidades da profissão. 

 


