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WORKSHOP: PRÁTICAS DE RÁDIO E JORNAL NAS ESCOLAS NA ERA 

DIGITAL 
 
Proponente: Josemar dos Santos1 
 
Objetivo: Oferecer aos participantes, através de ações e ferramentas, 
esclarecimentos quanto à construção no âmbito da escrita e da oratória, no 
sentido de compreender como ocorre a produção com clareza e concisão em 
rádio e jornal. 
 
RESUMO 

A prática de rádio e jornal nas escolas consiste em uma ação didática no âmbito 
do ensino-aprendizagem, sendo uma atividade bastante tradicional nos 
educandários, pois o ato de comunicar mobiliza diversos aspectos cognitivos dos 
envolvidos, entre eles, a leitura, a escrita e a oratória. Na atualidade, as 
plataformas virtuais estão disponíveis para serem exploradas como ferramentas 
de disponibilização de textos-notícias produzidos por professores e alunos sobre 
os mais variados temas. Entre as possibilidades, a construção de uma web rádio 
e um jornal on-line, por exemplo, significam o emprego de elementos que contêm 
diversas proposições educativas, com o foco de promover a interação e o 
desenvolvimento. Além de um processo que aproxima a escola da vida e dos 
interesses dos alunos, também serve para despertar o interesse dos estudantes 
através de um instrumento extremamente rico enriquecedor. Diante disso, a 
proposta da presente oficina é reiterar a importância da comunicação nas 
escolas e propor formatos de construções textuais básicas exigidas no 
jornalismo, nesse caso institucional, assim como regras básicas de textos e 
oratória para o seguimento radiofônico. O público-alvo são educadores e alunos 
de educandários, inclusive para o aperfeiçoamento prático daqueles que já 
possuem esses projetos nas referidas escolas, trazendo elementos que possam 
enriquecer as habilidades de alunos e educadores no processo construtivo. 
 

                                                             
1 Graduado em Comunicação Social - Habilitação Jornalismo, Mestre em Letras. Atualmente é 

Assessor de Imprensa da UNISC, Locutor da Rádio Santa Cruz e Doutorando do Programa de 
Pós-Graduação em Letras da Unisc (PPGL).  
CV: http://lattes.cnpq.br/9191177500560465 
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