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A) Título da Produção: Central de Mídia da EMEF Saint'Hilaire

B) Proposta pedagógica orientadora da produção
A partir de uma concepção de linguagem como instrumento social de interlocução dos sujeitos, o 
projeto da Central de Mídia visa a buscar a autoria, o protagonismo, a colaboração e a organização 
dos alunos em prol de usos sociais reais da linguagem escrita e falada por eles.  

C) Nome da Escola: EMEF Saint'Hilaire

D) Dados de identificação dos professores:

 Kelly da Silva Fernandes
Licenciada em Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul
Professora de Português da C20

Colaboradores
 Marcio Luciano Gomes (Jornal SH e Rádio SH Sonora)

Professor de Filosofia do 3º Ciclo e Coordenador da Robótica
 Jairo Carneiro (Rádio SH Sonora)

Monitor da Oficina de Rádio
 Rita Viero (Jornal SH)

Professora de Geografia do 3º Ciclo
 Paula Terra Nassr (Jornal SH)

Professora de Espanhol do 3º Ciclo
 Luzi Lene Prompt (Jornal SH)

Professora de Português da C10
 Ângelo Barbosa (Jornal SH)

Professor unidocente do 2º Ciclo

E) Identificação da turma: alunos de várias turmas de terceiro ciclo
Caroline Machado, 13 anos
Gabriela Porto Alegre dos Santos, 14 anos 
Larissa Lopes, 13 anos
Marianna Mota da Silva, 13 anos
Monique Caroline Riffel, 13 anos
Nencyly Santos, 14 anos
Patrícia Nachtigall, 15 anos
Rithielly Silveira, 13 anos
Sérgio Kalebe, 14 anos
Shaieny Souza, 15 anos
Sheiene Domingos Camargo, 14 anos
Vanessa Silva, 13 anos



Descrição do trabalho

A Central de Mídia da EMEF Saint'Hilaire consiste em um espaço virtual de divulgação e de 

produção de um trabalho coletivo de alunos, com auxílio de vários professores. Esse trabalho abarca 

três frentes: um periódico impresso, o Jornal SH – Expresso Saint'Hilaire; uma rádio online, a SH 

Sonora (com programa semanal na Rádio Comunitária do Bairro Lomba do Pinheiro – 87,9 FM) e 

três canais de comunicação na internet: o blog da rádio (www.shsonora.blogspot.com.br), o blog da 

própria Central de Mídia, em construção (www.centraldemidiadaemefsainthilaire.blogspot.com.br) 

e a página da Central  de Mídia na rede social  Facebook (http://vai.la/2QjJ).  O trabalho interno 

também é feito via Facebook, em um grupo fechado a cujo conteúdo só os membros têm acesso. 

A rádio foi o primeiro dos veículos a ser criado a partir de um trabalho em sala de aula, na 

disciplina de Filosofia. Com o intuito de tornar os temas discutidos em filosofia mais plausíveis, 

proporcionar  novas  formas  de  compreender  e  debater  esses  temas  e  estimular  a  “autoria”  nos 

alunos, o Professor Marcio Gomes comandou os alunos de 3º Ciclo na criação de programas de 

rádio completos. Cada um desses programas deveria ter vinhetas, música, mas era imprescindível 

que houvesse discussão de temas polêmicos. A SH Sonora passou por reformulações e se tornou 

uma rádio online, ganhando depois, cumulativamente, um espaço na 87,9 FM.

O Jornal SH surge na esteira da rádio, como um projeto de jornal impresso, inicialmente 

coordenado pela Professora Kelly Fernandes. A primeira edição foi publicada em julho de 2012 e 

foi mantida a frequência mensal nos meses seguintes, com todo o conteúdo publicado escrito e 

diagramado pelos próprios alunos, com auxílio dos professores colaboradores. 

A comunicação escolar, por meio de textos autorais, permite que os alunos se expressem por 

meio  de  textos  produzidos  com  a  função  social  de  informar  leitores  reais,  os  colegas  e  a 

comunidade escolar. Ao mesmo tempo, o jornal se presta a uma ampla divulgação do que acontece 

na escola, integrando o trabalho em sala de aula e os projetos, passeios e eventos que a escola 

promove. Porém, a equipe do jornal enfrentaria problemas para reunir-se, como já acontecia com a 

incipiente rádio. 

Como solução, foi criado um grupo fechado de discussão no Facebook. Por meio dele, é 

possível postar textos, discussões, fotos, charges. As reuniões presenciais passaram a ser semanais, 

com duração de 50 minutos, mas a maior parte do movimento da Central é por meio do grupo. 

A divulgação do conteúdo da rádio e do jornal impresso ganharam reforços com a página 

pública do Facebook e o blog da Central, que veio acrescentar ao conteúdo já existente do blog da 

rádio. Esses espaços virtuais servem mais à ampliação do alcance do material já produzido para o 

Jornal SH e a Rádio SH Sonora. 

http://vai.la/2QjJ
http://www.centraldemidiadaemefsainthilaire.blogspot.com.br/
http://www.shsonora.blogspot.com.br/





