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COMUNICAÇÃO POPULAR - A ESCOLA COMO FONTE DE INFORMAÇÃO 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

História 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, 

filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA06IF] Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas relacionados 

às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, social, econômica, filosófica, 

política e cultural. 

[CHSA09IF] Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas envolvidas na 

vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à construção de um espaço de 

convivência democrática e respeitosa dos direitos e da dignidade humana. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula de campo sobre conteúdos 

interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, dissertação ou resumos, ensino com pesquisa, 

ensino em pequenos grupos, lista de discussão por meios digitais, pesquisa em laboratório de 

informática ou dispositivos móveis utilizando sites, práticas laboratoriais, produção de materiais 

sobre a temática abordada, projeto de pesquisa, utilização de plataforma digital, utilização de 

recursos audiovisuais (documentários/música/data show) e workshop. 

 

Recursos materiais necessários 

• Sala de aula; 

• Conectividade moderada à internet e Acesso às redes sociais como Twitter, Instagram, 

Facebook e Youtube; 

• Computador; 

• Conhecimento moderado em edição de áudio e vídeo; 

• Produção textual; 

• Ciclo de debates; 

• Brainstorm. 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Sabendo das limitações técnicas e tecnológicas para tal empreitada, o projeto terá como meio 

de difusão as redes sociais. Essa opção tem duas justificativas: em primeiro lugar, garantir que 

o envolvimento das e dos estudantes com o projeto seja constante, deixando a experiência de 

produção ir muito além da sala de aula; e em segundo lugar, dar novos significados para as 

redes sociais, mostrando a toda comunidade escolar que a internet (bem como as redes sociais) 
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pode ser também um espaço de interlocução e construção de conhecimento, estabelecendo 

ricos debates e conscientizando a população local dos seus direitos e deveres enquanto 

cidadão.  

Sendo assim, o projeto Comunicação Popular – A Escola Como Fonte de Informação vai instigar 

estudantes a produzirem notícias, a partir de sua própria realidade, conectando os eventos 

locais com as discussões regionais, nacionais e mundiais. Um ambiente profícuo para 

desempenhar, ativamente, a construção de conhecimento, refletindo sobre temas de interesse 

imediato da comunidade escolar. 

Adequando a proposta apresentada à Taxonomia de Bloom podemos considerar que o projeto 

busca: 

• Definir o conceito de comunicação social e a metodologia de pesquisa envolvida na 

produção de conteúdo informativo, reconhecendo o fundamental papel das fontes históricas e 

jornalísticas para a produção do conhecimento. 

 • Entender as formas de construção dos discursos e narrativas analisando notícias 

semelhantes veiculadas em meios de comunicação diferentes. 

• Desenvolver uma linha editorial que alcance os interesses da comunidade escolar e que 

também dê suporte para que cada integrante do grupo tenha liberdade de propor pautas e 

discutir temas que considere relevante para a comunidade. 

• Analisar o resultado de cada postagem tendo como principal recurso a análise das 

métricas disponíveis nas mais diversas redes sociais, considerando também as interações 

diretas com as matérias publicadas para avaliar o interesse da comunidade escolar pelos temas 

levantados pelo grupo. 

• Compilar os dados para averiguar quais temas são de maior interesse da comunidade 

escolar, para assim definir novas estratégias de comunicação que sejam capazes de promover 

maior alcance do conteúdo produzido, sem fugir da linha editorial proposta inicialmente. 

• Comparar em grupo os resultados obtidos por cada participante e dialogar criticamente 

sobre as possibilidades de melhoria tanto técnicas, quanto teóricas da prática da escrita, 

entendendo que a produção individual faz parte de uma construção coletiva e que para alcançar 

resultados mais consistentes é necessária a crítica científica e analítica. 

O professor irá acompanhar e coordenar todo o processo desde a coleta de informações até a 

organização do material, sendo o professor o responsável por divulgar todo o material produzido 

nas redes sociais e plataformas digitais. O aluno participará de todo o processo. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Devido à natureza da proposta (de alto envolvimento e produção constante de conteúdo), o 

processo de avaliação será continuado analisando individualmente e em grupo a produção 

textual, o processo de pesquisa, o espírito criativo, o encaminhamento de debates e o resultado 

final de cada publicação (observando métricas e feedbacks disponíveis). Sendo assim, ao longo 

do projeto, cada integrante terá por obrigação produzir matérias jornalísticas e publicá-las nas 

redes disponibilizadas pelo projeto. 

Evidentemente, o processo de criação também fará parte da composição da avaliação. Ao longo 

das discussões encaminhadas em sala, das ponderações metodológicas e das correções 

gramaticais, cada estudante terá oportunidade de refazer e repensar a estrutura de sua própria 

produção e aprender com a prática da pesquisa e da escrita.  
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