Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Campus Diamantina

PLANO DE TRABALHO/CADASTRO – PROJETO DE ENSINO

1. TÍTULO: IFala Sério - Jornal Estudantil
( x ) Projeto de Ensino

(

) Projeto Integrador/Interdisciplinar

Área(s) de conhecimento(s) contemplada: Interdisciplinar
2. EQUIPE EXECUTORA
Coordenador (a): Crislaine Guimarães da Silva
Área de conhecimento:
Formação acadêmica: Graduação em Psicologia
Endereço eletrônico: crislaine.silva@ifnmg.edu.br
Campus/Setor: Diamantina - Núcleo de Gabinete
(

) Docente

( x ) Técnico administrativo

Participantes colaboradores:

Nome
Josilene
Cardoso
de Sá

Formação
acadêmica

Área
do
Conhecimento

Campus/outra instituição

Administração

Diamantina

Administração

3. RESUMO
O objetivo principal deste projeto de ensino é envolver os alunos no processo de criação, produção e divulgação de um
jornal escolar que efetive um trabalho interdisciplinar em que possam liberar sua palavra, valorizando sua própria
autonomia.
No Ensino Médio, e especificamente no IFNMG Campus Diamantina, em que se organiza o ensino de forma integrada,
considera-se a necessidade de se trabalhar numa proposta interdisciplinar. Além disso, com o objetivo de se formar o aluno
crítico, deve-se incentivá-los a explorar questões culturais e temas transversais, envolvendo diferentes áreas e segmentos
da comunidade em que está inserido.
Considerando esses pressupostos, justifica-se a elaboração deste projeto de ensino tendo como tema a criação de um
jornal, tendo em vista que é um importante instrumento para o desenvolvimento e a prática da maioria dos conteúdos
contidos nas áreas do conhecimento transmitidos através da educação formal, motivando a autonomia e a criatividade dos
alunos no que diz respeito à leitura e à produção textual.
4. JUSTIFICATIVA
No Ensino Médio, e especificamente no IFNMG Campus Diamantina, em que se organiza o ensino de forma integrada,
considera-se a necessidade de se trabalhar numa proposta interdisciplinar. Além disso, com o objetivo de se formar o aluno
crítico, deve-se incentivá-los a explorar questões culturais e temas transversais, envolvendo diferentes áreas e segmentos
da comunidade em que está inserido.
Considerando esses pressupostos, justifica-se a elaboração deste projeto de ensino tendo como tema a criação de um
jornal, tendo em vista que é um importante instrumento para o desenvolvimento e a prática da maioria dos conteúdos
contidos nas áreas do conhecimento transmitidos através da educação formal, motivando a autonomia e a criatividade dos
alunos no que diz respeito à leitura e à produção textual.
5. OBJETIVO GERAL
Envolver os alunos no processo de criação, produção e divulgação de um jornal escolar que efetive um trabalho
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Envolver os alunos no processo de criação, produção e divulgação de um jornal escolar que efetive um trabalho
interdisciplinar em que possam liberar sua palavra, valorizando sua própria autonomia.
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Elaborar um saber interdisciplinar por intermédio da produção do Jornal escolar;
- Incentivar o hábito de leitura;
-Envolver a comunidade escolar veiculando as informações e acontecimentos mais importantes ocorridos tanto na escola
quanto na comunidade em geral;
-Valorizar a interdisciplinaridade;
-Fomentar o desenvolvimento da competência de comunicação nos diferentes níveis;
-Estimular a adoção de atitudes críticas responsáveis face aos problemas da sociedade em que vivemos;
- Promover a interação entre os alunos;
-Otimizar a sociabilização e o trabalho em equipe;
-Promover um maior enriquecimento cultural.
7. METODOLOGIA
-Os alunos ficarão responsáveis pela divulgação do jornal;
-Inicialmente, o jornal terá uma periodicidade mensal;
-Os alunos formarão equipes de trabalho de acordo com a seção do jornal que queiram trabalhar;
-Os alunos serão orientados, em todas as etapas da elaboração do jornal, pela coordenadora na sala de informática;
-Os alunos coletarão suas pesquisas na comunidade escolar e local, através de entrevistas, reportagens, enquetes,
pesquisas na Internet, etc. Redigirão seus textos e enviarão para o email da coordenadora para revisão, só depois disso
serão reenviados para os autores para formatação e publicação,
-Depois de formatado pela coordenadora, o jornal será impresso e distribuído na comunidade escolar e será feito, também,
o jornal mural, que será afixado nas áreas comuns do IFNMG Campus Diamantina;
-Os conteúdos do jornal impresso serão publicados on-line no blog do jornal.

8. RESULTADOS ESPERADOS
Este projeto visa atingir seu objetivo que é aumentar o contingente de alunos com hábito de leitura e produção de texto,
com maior liberdade e autonomia para expressar suas opiniões.
Ainda espera-se utilizar o jornal produzido como instrumento para divulgação das atividades pedagógicas e dos conteúdos
trabalhados nas áreas do conhecimento.
9. AVALIAÇÃO
A avaliação acontecerá durante todo o projeto, observando o interesse, participação, envolvimento dos alunos nas
atividades propostas.
10. PARTICIPAÇÃO DE DISCENTE(S) COMO ORIENTANDO(S)
Está prevista a participação de discente bolsista:

( x ) Sim

(

) Não

Está prevista a participação de discente voluntário:

( x ) Sim

(

) Não

Número de bolsistas (s): 3
Nomes: A ser definido
Número de voluntário (s): A ser definido
Nomes: A ser definido

11. BENEFICIADOS
Curso(s) atendido(s): Preferencialmente Integrado
Número de discentes atendidos: A ser definido
Local de execução: Campus Diamantina
12. PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO
Data de início:

01/06/2018

Carga horária semanal: 8h

Data de término:

07/12/2018

Carga horária total: 24h

13. PARCEIROS

( ) SIM

( x ) NÃO

Citar:
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14. VÍNCULO
Tem vínculo com algum programa/evento/curso?

( ) Sim

( x ) Não

Citar:

15. CONVÊNIOS

( ) SIM

( x ) NÃO

Citar:
16. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Tempo
Discriminação
atividades

(Meses)

das
1

2

3

4

5

Seleção dos bolsistas
Apresentação
projeto

6

7

8

9

10

11

12

x
do

x

Encontro para debates
de textos científicos e
reportagens.

x

Seleção de reportagens
e formatação de arte
final do jornal

x

Publicação do primeiro
jornal estudantil

x

17. PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Haverá necessidade de financiamento

(

) Sim

( x ) Não
( ) Financiamento externo

( ) Financiamento interno (IFNMG)

Citar a fonte:

Valor (R$):

Valor (R$):

18. ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA
Haverá necessidade de salas?

( ) Sim

( ) Não

Haverá necessidade de ônibus para transportar participantes?

Quantas salas?
( ) Sim ( ) Não

Quantidade total de passageiros:
Horário previsto de saída e chegada:
Distância a ser percorrida: ______ km.
Haverá utilização de laboratórios?

( x ) Sim ( ) Não

Quais laboratórios? Laboratório de Informática do IFNMG Campus Diamantina
Outras informações necessárias:

19. REFERÊNCIAS
BARRETO, A. A. A questão da informação. São Paulo em Perspectiva: Revista da Fundação SEADE, São Paulo, v. 8, n. 4, p.
3-8, out./dez. 1994.
SANTOS, P.S. Comunicação da informação organizacional. Universidade de Brasília, 2003.

20. Este documento dever ser assinado pelo Coordenador do Projeto e pelo representante da Comissão de Avaliação
de Projetos de Ensino.

Documento assinado eletronicamente por Crislaine Guimaraes Silva, Chefe
de Gabinete, em 09/05/2018, às 21:00, conforme horário oficial de Brasília,
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com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0116779 e o código CRC 962E1C3C.

Referência: Processo nº 23833.000353/2018-40
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