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Proposta  pedagógica  orientadora  da  produção:  dentro  do trabalho  com  
mídias iniciado  no  ano  de 2013 com coberturas  de eventos  como  a  feira  do  livro  
com  as  turmas  de  B30 desenvolvese  nos  alunos  o  gosto  pela  cultura  midiática  tão 
presente  em  suas  vidas.  Assim,  iniciaram  encontros  semanais extraclasse,  em  
2014,  todas  as  quartas  feiras  pela  manhã, visando  à  consolidação  do trabalho  
que circula  no turno  da tarde dentro  da  disciplina  de  Filosofia  do  professor  Fabrício  
Santos Costa,  nas  turmas  de  C13  e  C14  em  que  os  alunos  estão  na faixa  etária  
de  13  a  15  anos.  O  trabalho  também  está  sendo registrado  pelos  próprios  alunos  
no grupo fechado Rádio Morro da Cruz no Facebook e no blog (www.radiomorrodacruz.w
ordpress.com) visando acomunicação das diversas atividades midiáticas desenvolvidas c
omo: áudio, vídeo e escrita. 

As  mídias  são  aproveitadas  como  mediação  na  construção  da ciadania,  da  
qualificação  das  relações  e  na  produção  do conhecimento,  fazendo  fluir  melhor  a  
comunicação  no  interior da escola. 

Período  de  desenvolvimento  da  atividade:  agosto  a  dezembro.  Com  
experiências  iniciais  nesta  lógica  de  integração de  disciplinas  e  Laboratório  de  
Informática  em  2013  sendo  a professora  desse  ambiente  incentivadora  e  
articuladora  do processo que cresceu em 2014. 
 
Objetivos:

● Trabalhar com diferentes  linguagens  de  comunicação e com  equipamentos  
midiáticos  (escrita,  visual,  internet, computador,  camera  fotográfica,  gravador,  etc)  
buscando  consolidar a comunicação. 

● Construir  os  tripés  e  saber  como  utilizálos adequadamente  para  não  danificálos  
pois  são  uma adaptação,  ou  seja,  uma  espécie  de  “releitura”  
de equipamentos profissionais.

● Estimular a criatividade, criticidade e autonomia;

●Realizar  fotos  e  filmagens  e  ter  a  capacidade  
de organizar a produção em pastas no computador.

●Desenvolver  a  escrita,  ampliando  o  seu  sentido  
e significado com novos leitores dentro e fora da escola. 

●Trabalhar  com  áudio  e  vídeo  inclusive  com  edição  buscando  ampliar  o  
conhecimento  das  ferramentas  e  aprender a expressar significados.

●Publicar  no  blog  as  tarefas  realizadas  dando  voz  a  
autoria dos alunos culminando prazer e comunicação.



Habilidades desenvolvidas com a atividade proposta:

● Organização, postura comunicativa e respeitosa.  
● Trabalho  em  equipe,  divisão  de  tarefas,  autonomia,  e concentração 
● Enquadramento  de  imagens,  qualificando  a  captação,  bem  
como edição de vídeos e áudios. 
● Melhor  convívio  com  colegas  e  a  valorização  pela comunidade escolar.  
● Manifestação de talentos e habilidades de cada aluno.  
 
Conteúdo:  
● Linguagem audiovisual e midiática.  
● Escrita  através  de  relatórios  das  atividades  desenvolvidas = 
e produção de textos para o blog. 
● Captação de áudio e imagem fixa e em movimento. 
● Exercício da cidadania através da expressão. 
● Produção  de  sala  de  aula  que  extrapola  os  muros da  
escola e é expressa nos veículos midiáticos. 

Desenvolvimento da atividade:

● Construção dos tripés e orientações para o uso.

● Organização dos  grupos de trabalho e  dos  programas de rádio.  Em  cada  encontro  
os  alunos  produzem  os  programas  de  rádio,  gravam,  filmam  e  fotografam além de  
fazer o registro  escrito  de  cada  atividade.  Os  papéis  de cada  um são  organizados  
pelo próprio grupo com a mediação da professora.  Estão  iniciando  a  edição  
de vídeos e áudios e se apropriando das ferramentas. 

Recursos de apoio: 
Tripés  e  estabilizadores  de  imagem  confeccionados  com  cano PVC,  computadores  
(programas de edição de áudio e  vídeo que já  constam  no  equipamento  da  escola);  
caderno  no  qual os alunos  fazem  os  registros  e  produções;  grupo  fechado  Rádio 
Morro  da  Cruz  no  Facebook  (comunicação  e  produção cotidiana,  em  processo  
inicial)  e  através  do  blog www.radiomorrodacruz.wordpress.com

Estratégias  de  acompanhamento:  ensaios  antes  do  evento. Acompanhamento  na  
organização  dos  papéis  dentro  de  uma equipe  sendo  a  professora  mediadora  de  
todo  processo. Buscase  também  valorizar  as  peculiaridades pessoais  de  cada aluno,  
propondo  uma  ideia  de  aceitação  da  diversidade  interna do grupo.

Considerações sobre a proposta:  
O projeto  está  ganhando  corpo  cada  vez  mais,  tendo  em  vista uma  
maior autonomia  por  parte  dos  alunos  e  a  melhoria  do trabalho  em  grupo  visando  
respeitar  a  vez  e  a  voz  do  outro colega.  Algumas  famílias  estão  percebendo,  aos  
poucos,  a importância  do trabalho e diminuindo a resistência  a participação dos  filhos  
em turno inverso para esta categoria de oficina que não é tradicional como outras em 
nossa cultura. 
 
Alunos envolvidos: 
Jennifer Luíse Machado de Souza  12 anos 



Naomi Silveira da Rosa  13 anos 
Julia Mattos Goulart  13 anos 
Brenda Pereira Edinger  12 anos 
Lucas da Silva Scheffer 13 anos 
Lucas Rosa  13 anos 
Bruno Hiago da Silva  15 anos 
Gabriel da Silva  13 anos 
Thalles Adriano Ramos  14 anos 
Bruno Rafael Ribeiro do Nascimento  13 anos 
Thiago Ribeiro de Jesus  13 anos 
Breno Leonardo da Silva Batista – 12 anos 
Andrey Rodrigues Bittencourt  12 anos 
Leonardo Pimentel  13 anos 
 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

