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Resumo: 

 

O presente projeto tem como objetivo trabalhar 

com jornais impressos/digitais na disciplina de 

Geografia com alunos da EJA, do CEEBJA de 

Londrina. Busca-se através deste instrumento 

pedagógico a superação de uma aula meramente 

expositiva, e através do uso de jornais demonstrar 

que a Geografia está presente na vida dos 

educandos, e que esta disciplina pertence ao 

cotidiano dos mesmos. Os objetivos com essa 

proposta são: Tornar as aulas de Geografia mais 

atrativas usando a linguagem contida nos jornais; 

Adotar o uso do jornal para trabalhar os conteúdos 

da Geografia de forma contextualizada; Usar o 

jornal como mediação entre as informações e a 

busca na construção do conhecimento científico; 

Desenvolver o gosto pela leitura; Superar a 

realidade de uma Geografia Tradicional e através 

do uso de jornais demonstrar que a Geografia 

está presente na vida dos educandos, e que esta 

disciplina pertence ao cotidiano dos mesmos.  

Dentre as atividades destacam-se: Comparação 

de notícias em diferentes jornais; análise de 

notícias e (re)formulação de conceitos 

geográficos; charges; júri simulado; acesso à 

jornais digitais; grupo focal; produção de textos; 

mapa participativo; criação de jornal da escola e 

trabalho de campo. 

Palavras-chave: 

 

Geografia; EJA (Educação de Jovens e Adultos); 

Jornal; Aprendizagem significativa. 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 

Público: 

 

Educandos da Educação de Jovens e Adultos do 

Ensino Fundamental II 
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2 APRESENTAÇÃO 
 

Caros Docentes, 
 

Como professora, tenho 

observado que dentro das salas de 

aula há uma necessidade de se 

compreender a importância da 

Geografia não só como ciência, mas 

também como disciplina escolar, pois o 

ensino de Geografia é indispensável 

em todos os períodos da Educação 

Básica e na Educação de Jovens e 

Adultos - EJA, o desenvolvimento 

pedagógico desta disciplina, pode 

tanto distanciar como aproximar o 

processo de ensino e aprendizagem 

ao universo vivido e percebido pelos 

educandos adultos que já trazem para 

a escola conceitos pré-concebidos, 

bem como uma grande bagagem que 

pode e deve ser aproveitada dentro do 

contexto escolar. 

Essa vivência reflete o meio 

onde este educando está inserido, e a 

forma como o mesmo age sobre este 

espaço, assim, refletir sobre o ensino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Geografia é essencial para que a 

participação deste educando adulto na 

sociedade ocorra de maneira crítica e 

consciente. 

A proposta aqui apresentada é 

resultado de inquietações e buscas em 

proporcionar aulas dinâmicas e com 

significado ao educando adulto, pois a 

experiência com esta modalidade 

mostrou a necessidade de 

proporcionar aulas diferenciadas a 

esses alunos jovens e adultos 

trabalhadores. Afinal, despertar estes 

alunos para o aprendizado geográfico 

é um desafio permanente, pois este 

educando é fruto de uma educação 

tradicional e, portanto de uma 

Geografia Tradicional. 

A Geografia ensinada deve 

superar “a matéria que se ensina na  

O USO DE JORNAL COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO  

NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

  
[...] o professor pode construir seu próprio 
método pedagógico, basta que ele domine 
os recursos do ensino, com mapas, vídeos, 
gráficos, tabelas, recursos de informática, 
aulas de campo, enfim, tudo que pode 
contribuir para a compreensão crítica da 
produção do Espaço, que mais uma vez é 
importante ressaltar, deve ser reconhecido 
na realidade do aluno (CARMELENGO; 
TORRES, 2004, p. 214). 



escola” e alcançar seu verdadeiro 

lugar dentro do processo ensino- 

aprendizagem, que é o de uma ciência 

que faz parte da vida do homem no 

seu cotidiano. Portanto, ensinar 

Geografia na EJA requer dos 

professores reflexões tais como: Que 

Geografia ensinar ao aluno adulto? 

Como ensinar Geografia a este aluno? 

Assim, os professores devem possuir 

clareza quanto à importância da 

Geografia como disciplina escolar, 

bem como de metodologias que 

proporcionem um aprendizado 

concreto ao aluno da EJA. 

Portanto, com as Tecnologias 

e suas linguagens no ensino de 

Geografia pretende-se superar um 

ensino baseado apenas na 

memorização e descrição dos 

fenômenos geográficos, contribuindo 

para um melhor aproveitamento da 

disciplina ministrada, para que os 

alunos não usem o que aprenderam 

apenas para a realização de 

avaliações, mas principalmente para 

aplicabilidade do conhecimento 

geográfico no seu cotidiano e na 

transformação do meio onde o mesmo 

está inserido.  

Diante do exposto até então 

 

 

 
 

 

pretende-se desenvolver aulas que 

envolvam o uso do jornal 

impresso/digital como um recurso 

didático-pedagógico, pois este recurso 

proporciona ao aluno diferentes 

linguagens como: textos, charges, 

tiras, gráficos, tabelas, imagens, que 

os ajudarão na  compreensão das 

relações econômicas, sociais, 

culturais, ambientas e políticas, que 

envolvem a Geografia. 

Acredita-se ainda que a 

Geografia escolar pode e deve utilizar-

se das tecnologias em especial o 

jornal impresso/digital para colaborar 

no desenvolvimento da criticidade dos 

alunos adultos diante das enxurradas 

de informações que chegam até nós 

diariamente. 

E através da aplicabilidade 

deste recurso busca-se criar um 

ambiente escolar dinâmico, interativo e 

com aprendizado significativo para os 

educandos da EJA. 

A autora. 

Jornal em sala 
de aula: um 

recurso 
pedagógico 
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3 USO DE JORNAL NAS AULAS DE GEOGRAFIA 

Optou-se por trabalhar com jornal impresso/digital com o intuito de 

proporcionar ao educando momentos de filtragem nas informações/notícias e 

principalmente correlaciona-las aos conteúdos de Geografia. Vive-se na atualidade 

um momento em que a notícia é dada em tempo real, a produção de notícias chega 

a ser imensurável, e a sociedade é bombardeada por informações através de vários 

canais: TV, rádio, Internet, revistas, jornais, etc. 

Pode-se dizer que somos atropelados por notícias numa velocidade muito 

intensa, essa aceleração impede uma reflexão sobre as informações que nos 

chegam através dos canais citados acima, resultantes dos avanços das tecnologias 

da informação e comunicação. 

Diante do exposto, acredita-se que a Geografia escolar pode e deve utilizar-

se das tecnologias em especial o jornal impresso/digital para colaborar no 

desenvolvimento da criticidade dos alunos adultos diante dessa enxurrada de 

informações, pois de acordo com Carvalho (2008, p. 54): 

 

[...] a Geografia sendo uma ciência que está incumbida de abordar temas da 
atualidade, tem o papel e o compromisso de fazer uma reflexão crítica 
acerca das transformações contemporâneas que o mundo está passando, e 
situar o educando quanto aos reflexos destas transformações no espaço e 
consequentemente na sua vida. 

 

Ao destacar a atualidade, pode-se fazer um recorte para o hoje, para o 

instantâneo, isso mostra que a Geografia é uma ciência dinâmica, afinal a sociedade 

que cria e recria o espaço geográfico é a responsável por essa dinamicidade e 

fluidez dos fatos e notícias. Tomita (2012, p. 2) diz que: 

 

[...] a geografia, uma ciência dinâmica, em constante movimento, tem um 
papel social muito grande, como o de suas relações mediadas pela 
tecnologia com apelo a técnicas de observação, análise e compreensão da 
sociedade e do espaço. A utilização de situações reais, dando destaque às 
experiências e aos conhecimentos prévios do aluno, pode auxiliar na 
trajetória para a promoção da aprendizagem significativa. 

 

A defesa de que é necessário proporcionar situações dentro de sala de aula 

onde o aluno possa expor suas ideias, opiniões, enfim, sua vivência, ocorre tanto 

pelos pensadores como também por professores, assim, acredita-se que o jornal é 

um recurso didático pedagógico que pode fazer uma interação entre a realidade do 



aluno com os conteúdos desenvolvidos dentro da sala de aula, afinal como explicita 

Carvalho (2008, p. 38) “A notícia de hoje, só será estudada em sala de aula quando 

esta for absorvida pelos livros didáticos, perdendo assim, a conexão com atualidade, 

deixando o aluno incapaz de perceber o mundo ao seu redor”. 

Portanto, o jornal é um recurso que leva para as salas de aula situações 

vivenciadas pelos alunos no seu cotidiano, pois como já foi salientado este recurso 

trabalha com os fatos atuais. Malanski (2010, p. 5) aponta que: 

 

O espaço vivido pelos estudantes é repleto de representações e significados 
construídos a partir da percepção social e, aproximar os estudantes dessa 
realidade valoriza os fatores culturais e permite a compreensão das 
diferentes escalas de análise geográfica. O jornal pode ser um recurso 
didático para auxiliar nesse processo. 

 

O pensamento de Malanski mostra que os jornais são fontes de informações 

que estão interligadas com temas geográficos, pois as notícias trazidas pelos jornais 

fazem referências econômicas, sociais, ambientais, culturais, etc. 

Pretende-se através do uso de jornal na sala de aula, mostrar aos 

educandos que os fatos noticiados se espacializam, ou seja, ocorrem em um 

determinado espaço geográfico, e assim, (re) construir conceitos geográficos como: 

lugar, paisagem, região, território, sociedade, etc. Callai (2003), diz que ao trabalhar 

com a construção dos conceitos, ocorre uma superação do senso comum, e este 

trabalho supera também o conceito trazido pelo livro didático ou trazido pelo 

professor. Observa-se que com o desenvolvimento dos conceitos ocorre o 

aprendizado de fato e não uma repetição descontextualizada. 

Busca-se ainda desenvolver nos alunos a percepção de que o seu espaço 

vivido é resultado da dinâmica social, e que o mesmo sofre interferências externas, 

dai a importância de se trabalhar a Geografia nas diferentes escalas geográficas. 

Para Katuta (2009, p. 37): 

 

[...] o uso do jornal impresso em sala de aula pode auxiliar os alunos no 
entendimento da reprodução do espaço em múltiplas escalas, o que 
significa dizer que a compreensão da lógica da produção dos lugares 
supõe, na sociedade globalizada, o estabelecimento de correlações entre 
diversas escalas, dependendo do fenômeno estudado. 

 

Cabe destacar que serão utilizados vários jornais locais, para que os alunos 

possam confrontar as notícias e observar o que as mesmas possuem em comum e o 



que as difere. O correlacionamento de notícias possibilita o aluno o desenvolvimento 

de um olhar mais apurado, mais aguçado que colaborará para que o mesmo não 

seja influenciado e nem manipulado pela mídia. Diante disso acredita-se que o 

trabalho consciente com o jornal contribuirá com o amadurecimento do aluno 

enquanto cidadão, pois alcançar a cidadania é uma das metas da educação e da 

Geografia, Callai (2003, p. 62) explicita que: [...] o ensino da geografia deve estar 

adequado ao contexto histórico em que vivem os homens. Ela é uma disciplina que 

permite ser um instrumento para ler e entender o mundo, para exercitar a cidadania 

e para formar o cidadão. 

Este jornal impresso/digital que está a cada dia mais próximo do cotidiano do 

aluno é um instrumento pedagógico que possibilita aos educandos superar o senso 

comum, levando-os a uma leitura mais crítica do mundo que o cerca, pois através da 

leitura de jornais o aluno poderá fazer comparações, relacionar notícias, selecionar 

informações e até mesmo levantar hipóteses sobre o que está sendo lido. De acordo 

com Anhussi (2009, p. 38): “Os jornais, tanto os impressos como os digitais, 

constituem um instrumento de fácil acesso, atraente, de grande atualidade e com 

uma cobertura rica de assuntos atuais. O professor tem nos jornais um meio para 

vitalizar os conteúdos escolares relevantes [...].” 

O Relatório de Pesquisa Quantitativa sobre Hábitos de Informação e 

Formação de Opinião da População Brasileira (BRASIL, 2010), aponta que em nível 

nacional 46,1% dos entrevistados costumam ler jornais, porém, apenas 24,7% o 

fazem diariamente, outros 30,4% afirmaram que leem o jornal apenas uma vez por 

semana. Observa-se que a leitura de jornal não faz parte da rotina da maioria dos 

brasileiros, assim, pretende-se desenvolver nos alunos da EJA o gosto pela leitura 

midiática impressa ou digital. 

Levando em consideração o custo do jornal impresso, pretende-se 

apresentar e/ou desenvolver o hábito da leitura do jornal digital, pois de acordo com 

Ostrovsky (2009, p. 42) o jornal digital: “[...] contribui para que o aluno se interesse 

em buscar o conhecimento, incentiva a investigação pela informação, propõe uma 

visão crítica. Assim, ambos – aluno e professor – aprendem a utilizar a Internet de 

forma educativa e saudável.” 

Através do uso de jornal, propiciando ao aluno o manejo com a notícia e 

análise da mesma objetiva-se levá-lo ao aprendizado, cabe salientar que informação 

não é formação, porém, se bem trabalhada ela (a informação) se transforma em 



conhecimento, assim, como já foi salientado anteriormente ao analisar, comparar, 

sintetizar, criticar, levantar hipóteses o aluno está criando seu aprendizado, Paroli 

(2006, p. 31) destaca que: 

 

Informação é passageira, fácil de ser esquecida, superficial. Já o 
conhecimento é fruto de questionamentos, de pensamento crítico, de uma 
pesquisa mais aprofundada, ou seja, de uma visão mais abrangente sobre o 
que foi dito. O conhecimento é resultado do ir além da superfície, da 
informação. 

 

Diante do exposto por Paroli, objetiva-se trabalhar com o jornal como um 

recurso pedagógico que auxilie os alunos da EJA na construção do conhecimento 

geográfico, pois de acordo com Leão e Leão (2008) todo professor de Geografia 

pode utilizar diferentes textos mediáticos para o ensino desta disciplina, desde que o 

texto seja o ponto de partida para uma reflexão onde o conhecimento geográfico 

seja a referência.  

Cabe retomar o fato de que para o aluno da EJA os conteúdos só se tornam 

interessantes quando possuem alguma relação com sua vivência, diante dessa 

realidade busca-se com jornais a superação de uma aula meramente narradora e 

dissertadora, pois de acordo com Paulo Freire (2002) a narração de conteúdos os 

torna sem valores e totalmente desvinculados da realidade do aluno. Ainda de 

acordo com este autor “A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os 

educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração 

os transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador.” 

(FREIRE, 2002, p. 58). 

Assim, com a utilização do jornal nas aulas de Geografia, pretende-se 

desenvolver nos educandos adultos a percepção de que os mesmos podem e 

devem buscar conhecimento em diferentes fontes e compartilhá-los dentro e fora da 

sala de aula, pois com este instrumento este educando estará participando 

ativamente na construção de seu próprio conhecimento, ou seja, torna-se um sujeito 

ativo no processo ensino-aprendizagem. 

Com a utilização dos jornais impressos/digital busca-se uma prática 

problematizadora, para que assim os alunos jovens e adultos possam desenvolver 

uma compreensão de mundo mais crítica bem como suas relações com este mundo 

vivido e percebido, e que estes educandos superem ainda a realidade estática e a 

perceba como uma realidade em transformação, em processo (FREIRE, 2002). 



Portanto, ao trabalhar na sala de aula a notícia veiculada nos jornais 

impressos/digitais acredita-se que haverá uma inovação no processo ensino-

aprendizagem dos conteúdos geográficos para o aluno da Educação de Jovens e 

Adultos, bem como uma aprendizagem significativa que atenda esses alunos dentro 

de suas perspectivas no contexto escolar. 



4 MATERIAL DIDÁTICO 

 

Como já foi salientado, serão utilizados jornais impresso/digital como 

instrumentos pedagógicos na construção do conhecimento geográfico, assim, no 

decorrer do desenvolvimento da proposta pretende-se trabalhar com todos os jornais 

impressos do município de Londrina, bem como “apresentar” aos educandos a 

diversidade de jornais digitais que estão à disposição dos mesmos, sem custos uma 

vez que estes jornais podem ser acessados via Internet. 

 

 

 

DURAÇÃO: 1 AULA DE 50 MINUTOS 
 

Objetivo: 
 
 Diagnosticar qual a relação dos alunos os jornais cotidianamente. 

 
Procedimento metodológico: 

 
Aplicação de um questionário aos alunos para verificar se os mesmos 

possuem o hábito de ler jornais cotidianamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 – PESQUISA: QUAL SUA RELAÇÃO COM OS 
JORNAIS IMPRESSOS/DIGITAIS? 

 

 
Aluno(a) ____________________________________________________ 
 
1. No seu dia a dia você tem acesso ao jornal impresso?  
 

(    ) sim            (    ) não  
 

2. Quantas vezes por semana você lê jornal? 
 

(    ) Nenhuma vez            (    ) Uma vez             (    ) duas vezes             

(    ) três vezes            (    ) todos os dias da semana 

 

3. Em qual local você tem acesso ao jornal impresso?  
 

(    ) em casa            (    )             na escola             (    ) no trabalho  
 



 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Você acessa jornal na Internet?  
 

(    ) Sim            (    ) Não            Se a resposta for afirmativa: Qual? 
______________________________ 
 

5. Quais são os assuntos de seu interesse no jornal?  
 

(    ) economia          (    )           lazer (    )            esporte          (    ) política  

(    ) outros. Quais? ____________________________  

 

6. Você já utilizou jornal impresso/digital na sala de aula?  
 

(    ) sim            (    ) não              (    ) às vezes  
 

7. Se a resposta for afirmativa, em qual (is) disciplina (s) foi utilizado o jornal?  
 

 
8. Na sua opinião o jornal é um material que pode colaborar com seu 

aprendizado nos  conteúdos de Geografia?  

 
(    ) sim           (    ) não  

 



 

 

 

DURAÇÃO: 1 AULA DE 50 MINUTOS 

 
Objetivos: 

 
 

 Explicar aos alunos o que é PDE – Programa de Desenvolvimento 

Educacional, e a participação da professora neste programa; 

 Apresentar o projeto “o uso de jornal como instrumento pedagógico no 

ensino de Geografia”, para que os alunos tenham conhecimento da proposta e como 

a mesma será aplicada com a turma. 

 

Procedimentos metodológicos: 
 

 Aula interativa (dialogada); 

 Uso de slides na TV Pen drive. 

 

Após a aplicação do questionário sobre o relacionamento dos educandos 

com os jornais em seu cotidiano, será apresentada a proposta aos mesmos, na TV 

pen drive será exposto um material explicativo sobre o que é o PDE – Programa de 

Desenvolvimento Educacional e a participação da professora neste programa nos 

anos de 2014 e 2015, bem como um breve resumo do projeto: “O uso de jornal como 

instrumento pedagógico no ensino de Geografia”, contendo a justificativa, seus 

objetivos e metodologia a ser desenvolvida com estes educandos. 

 

ATIVIDADE 2 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA AOS ALUNOS 

 



 

 

 

DURAÇÃO: 2 AULAS DE 50 MINUTOS 
 

Objetivos: 
 

 Conhecer a função dos jornais e a organização dos mesmos; 

 Identificar elementos gráficos e visuais (diagramação) que compõem um 

jornal (fotografia, ilustrações, tamanho e tipo de letras, gráficos e tabelas), e a função 

desses elementos; 

 Identificar uma notícia/reportagem e relacioná-la a um conteúdo 

geográfico. 

 

Procedimentos metodológicos: 
 

 Aula interativa (dialogada); 

 Trabalho em duplas; 

 Debate; 

 Varal de notícias. 

 

Serão levados para a sala de aula vários exemplares de um mesmo jornal 

para que os alunos o folheiem, possam conhecê-lo, e assim se familiarizar com os 

diferentes cadernos que compõem um jornal, e que eles possam ainda identificar e 

ler manchetes e títulos. 

No segundo momento será solicitado aos educandos para retornarem à 

primeira página do jornal, identificar a principal manchete e elencar os elementos 

que compõem esta primeira página. 

Após esse reconhecimento, os alunos terão um tempo de 20 minutos para 

ler o jornal e escolherão uma notícia que está relacionada à Geografia, cada dupla 

irá recortar e pendurar no jornal varal a notícia escolhida e explicarão aos demais da 

sala o porquê de tal escolha. 

ATIVIDADE 3 – CONHECENDO UM JORNAL IMPRESSO 

PARTE I 

 



 

 

 

 

DURAÇÃO: 2 AULAS DE 50 MINUTOS 

 
Objetivos: 
 

 Conhecer a função dos jornais e a organização dos mesmos; 

 Identificar termos jornalísticos; 

 Identificar uma notícia/reportagem e relacioná-la a um conteúdo 

geográfico. 

 

Procedimentos metodológicos: 
 

 Aula interativa (dialogada); 

 Trabalho em duplas; 

 Debate; 

 Varal de notícias. 

 
Glossário jornalístico: 

 

Com um jornal impresso nas mãos os alunos serão instigados a refletir sobre 

alguns termos encontrados em um jornal e se os mesmos os conhecem e identificam 

seus significados. A proposta é criar um glossário jornalístico para auxiliar os alunos 

no manuseio do jornal bem como no desenvolvimento das atividades que serão 

desenvolvidas no decorrer das aulas. 

Expressões jornalísticas Definição do aluno Definição do jornal 

Anúncio   

Artigo   

Cabeçalho   

Caderno   

Charge   

Classificados   

Crônica   

Diagramação   

Editorial   

Manchete   

Notícia   

Reportagem   

Seção    

ATIVIDADE 4 – CONHECENDO UM JORNAL IMPRESSO 

PARTE II 



 

 

 

 
DURAÇÃO: 2 AULAS DE 50 MINUTOS 

 
Objetivos: 

 
 Inclusão digital para alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA; 

 Estimular leituras de jornais na Internet; 

 

Procedimentos metodológicos: 
 

 Aula interativa (dialogada); 

 Trabalho em duplas; 

 Debate; 

 Uso do computador (sala de informática). 

 

Levando em consideração o custo do jornal impresso, pretende-se 

apresentar e/ou desenvolver o hábito da leitura do jornal digital, pois de acordo com 

Ostrovsky (2009, p. 42) o jornal digital: “[...] contribui para que o aluno se interesse 

em buscar o conhecimento, incentiva a investigação pela informação, propõe uma 

visão crítica. Assim, ambos – aluno e professor – aprendem a utilizar a Internet de 

forma educativa e saudável”. 

Portanto, além da questão financeira outro ponto positivo é o uso da Internet 

com cunho pedagógico, algo que falta muito aos educandos que são conectados, 

porém, a maioria não utiliza a Internet como um recurso para seu aprendizado e sim 

apenas como lazer. 

Pretende-se “apresentar” aos alunos dois ou três jornais da cidade, e junto 

com eles navegar por esses meios de comunicação. Como alguns jornais possuem 

acesso limitado às notícias, serão criadas senhas para que os alunos possam ter 

acesso mais completo desses jornais. 

Será solicitado aos alunos para que em duplas escolham uma notícia e a 

reescrevam como se fossem os repórteres, levando em consideração as seguintes 

questões que nortearão a produção da notícia: “o quê, onde, quando, como, por 

quê”. 

Essa produção será arquivada no jornal varal, como a “notícia do dia”. 

 

ATIVIDADE 5 – CONHECENDO UM JORNAL DIGITAL 

 



 

 

    

DURAÇÃO: 2 AULAS DE 50 MINUTOS 

 

Objetivos: 

 Conhecer todos os jornais impressos do município de Londrina; 

 Compreender que as informações produzidas pelos jornais podem tanto 

valorizar ou omitir determinados fatos atendendo a determinados interesses; 

 Perceber que o jornal pode ser uma importante ferramenta de pesquisa, 

mas deve ser usado de forma crítica. 

 
Procedimentos metodológicos: 

 
 Aula interativa (dialogada); 

 Trabalho em dupla ou trio; 

 Debate; 

 Jornais variados. 

 

Mais do que trabalhar com as reportagens apresentadas pelo jornal 

impresso/digital com os alunos busca-se a não reprodução do discurso apresentado 

por esses meios de comunicação, e sim uma análise mais aprofundada desses 

conteúdos (notícias), pois acredita-se que a informação só colaborará com o 

aprendizado em si e com o desenvolvimento da criticidade dos alunos se as mesmas 

não forem trabalhadas de forma superficial e descontextualizadas. Leão e Leão 

(2008, p. 62), dizem que: 

 

[...] para não correr o risco de incorporar ao ensino de Geografia apenas as 
primeiras impressões de um tema amplo e complexo. É importante, 
também, dialogar com os alunos, a fim de fazê-los perceber a necessidade 
de um novo patamar para a interação com o material mediático. De nada 
adianta estarmos conectados ao mundo, se este nos chega editado, e se 

não possuímos o conhecimento necessário para analisá-lo. 

 

Diante do exposto por Leão e Leão propõe-se desenvolver nas aulas de 

ATIVIDADE 6 – COMPARANDO DIFERENTES JORNAIS E SUAS 
LINGUAGENS 

 



Geografia trabalho com mais de uma fonte, ou seja, com mais de um jornal 

impresso/digital, para que assim os alunos possam confrontar uma mesma notícia 

por ângulos diferentes, pois não se pode esquecer que o jornal não é imparcial e, 

portanto, traz consigo a ideologia de seu editor. Assim, serão levantadas questões 

para debates: 

 A abordagem feita pelos diferentes jornais foi a mesma? 

 Na sua opinião por que houve diferentes abordagens? 

 

Cada dupla/trio escolherá uma notícia fará leitura da mesma e 

posteriormente a procurará nos demais jornais, após a leitura realizada em todas as 

fontes, completará o seguinte quadro: 

QUESTIONAMENTO Jornal 1 Jornal 2 Jornal 3 Jornal 4 

A notícia apareceu em 

mais de um jornal? 

    

A notícia apareceu no  

jornal digital? 

    

A notícia teve a mesma 

abordagem? 

    

A notícia corresponde à 

manchete? 

    

A fotografia (se tiver) 

corresponde à notícia? 

    

A manchete/título 

correspondeu à notícia? 

    

A notícia possui conteúdo 

geográfico? 

    

 

Após esse primeiro momento, os grupos farão um debate sobre o 

correlacionamento das notícias apontando o que elas possuem em comum e o que 

as diferem, bem como a forma em que foram redigidas. 

Posteriormente a turma escolherá a mesma notícia que teve abordagem 

bem diferente nos jornais e as colocarão no jornal varal, como destaque “Notícia do 

dia” 



. 

 

 

 

DURAÇÃO: 2 AULAS DE 50 MINUTOS 

 

Objetivos: 

 

 Desenvolver o raciocínio geográfico; 

 Relacionar os conceitos ao espaço vivido; 

 Interpretar a realidade vivida. 

 

Procedimentos metodológicos: 
 

 Aula interativa (dialogada); 

 Trabalho em dupla ou trio; 

 Leitura de reportagens/notícias; 

 Análise de imagens; 

 

Faz-se necessário discutir com os alunos sobre a importância de se 

compreender os conceitos geográficos, pois estes são termos específicos da 

Geografia que os auxiliarão na compreensão dos conteúdos dessa disciplina, e do 

espaço geográfico, principal objeto de estudo dessa ciência. 

A linguagem dessa disciplina é essencial ainda para que os alunos consigam 

decompor o texto mediático, e para que a interpretação ocorra de fato, o professor 

não pode abrir mão das categorias de análise da Geografia. Assim, é necessário 

construir um diálogo para que os alunos tenham condições de refazer seus 

conceitos. (LEÃO; LEÃO, 2008). 

Ao destacar os conceitos geográficos como lugar, paisagem, espaço 

geográfico, região, território dentre outros, fica claro que devido à complexidade de 

seus significados é impossível desenvolver a (re)formulação dos mesmos numa 

única aula, assim a proposta aqui apresentada refere-se ao início dos trabalhos na 

(re) construção desses conceitos que ocorrerão no decorrer das aulas, pois: 

Quando o aluno não entende o significado da palavra, terá sem dúvida, 
dificuldade em compreender o conhecimento científico no caso 

 

ATIVIDADE 7 - REFORMULANDO CONCEITOS GEOGRÁFICOS  



escolarizado. O desconhecimento da linguagem ou das palavras 
compromete o entendimento do conteúdo em questão. (CASTELLAR; 
VILHENA, 2010, p. 99). 

 

Reformulando conceitos geográficos... 

 

Antes de iniciar a leitura do jornal impresso, será perguntado aos alunos se 

eles se lembram quais são os conceitos básicos da Geografia que já estudaram em 

anos anteriores, através da participação dos mesmos serão listados no quadro todos 

os conceitos ditos por eles e acrescentados pela professora os que não foram ditos.  

Após este momento, será colocado para a turma que ao ler a 

notícia/reportagem eles destaquem os termos geográficos que aparecerem no texto, 

a partir dai os mesmos serão estimulados a explicar o significado dos termos 

encontrados no jornal, será solicitado aos alunos para observarem com muita 

atenção as imagens trazidas pelo jornal, pois elas auxiliam na compreensão  de 

conceitos geográficos. 

Em uma folha de sulfite, serão feitas três colunas, no primeiro momento só 

serão preenchidos a primeira com os conceitos e a segunda com o significado 

destes de acordo com o entendimento dos alunos, somente após o preenchimento 

desta e depois da apresentação dos alunos é que serão apresentados os conceitos 

trazidos por alguns autores (Uso da TV pen drive), será solicitado para que 

preencham a terceira coluna e confrontem os significados dados por eles com os 

dos autores e analisem o que possuem em comum. 

 

CONCEITOS SIGNIFICADO DE ACORDO  

COM OS ALUNOS 

SIGNIFICADO DE ACORDO COM 

AUTORES DE GEOGRAFIA 

   

   

   

   

   

   

 



 

 

 

DURAÇÃO: 2 AULAS DE 50 MINUTOS 

 

A dinâmica do júri simulado é uma ótima estratégia de ensino a ser adotada 

para trabalhar com assuntos polêmicos e que divide opiniões. Essa estratégia 

permite que seja discutido um mesmo tema de vários ângulos diferentes, auxiliando 

no processo de construção e desconstrução de conceitos (ARAGUAIA, 2014).  

 

Objetivos: 

 

 Desenvolver o senso crítico dos alunos; 

 Desenvolver a reflexão e raciocínio; 

 Estimular a oralidade; 

 Estimular tomada de decisões. 

 

Procedimentos metodológicos: 
 

Será levado para a sala de aula uma notícia polêmica veiculada em um 

jornal, esta notícia será apresentada aos alunos que posteriormente serão divididos 

em três grupos: 

Grupos 1 e 2 – Debatedores (contendo o mesmo número de integrantes); 

Grupo 3 – Será composto pelos jurados (contendo número impar, para que 

não ocorra empate no veredicto final), que permanecem calados e observando as 

defesas apresentadas pelos grupos 1 e 2. 

A professora fará o papel de juiz, dirigindo e coordenando todo o processo. 

 

Etapas do júri simulado: 
 

 Apresentação da notícia e leitura da mesma: 10 minutos; 

 Socializar as ideias nos grupos - 15 minutos; 

 Defesa da tese inicial - 20 minutos (10 min para cada grupo); 

 Debate entre grupos - 20 minutos; 

 Considerações finais - 10 minutos (5 min para cada grupo); 

 Veredicto - 5 minutos. 

Com o término da dinâmica, a professora fará uma conclusão dessa 

atividade com os alunos e a notícia será pendurada no jornal varal. 

 

ATIVIDADE 8 – JÚRI SIMULADO: CONDENA OU ABSOLVE A 
NOTÍCIA? 

 



 

 

 

DURAÇÃO: 4 AULAS DE 50 MINUTOS 

 

Objetivos: 

 

 Desenvolver o raciocínio; 

 Ampliar a visão crítica dos alunos; 

 Interpretar imagens. 

 

Procedimentos metodológicos: 
 

 Aula interativa (dialogada); 

 Trabalho em dupla; 

 Debate; 

 Charges. 

 

Para Torres e Moura (2012) a charge é um recurso que enriquece as aulas 

de Geografia, trata-se de uma linguagem diferenciada (não verbal), pois é uma 

representação que traz significados ocultos sobre uma determinada situação, que 

devem ser revelados, ou seja, interpretados por quem a lê, para estes autores: 

 

A charge enquanto linguagem não verbal possibilita a interação entre a 

língua e o indivíduo, ampliando assim, os sentidos a cerca da leitura de 

imagens e figuras, sendo estas, um resumo da ideia, momento ou 

sentimento despertado em determinada ocasião, além de não necessitar de 

uma alfabetização prévia daquele que a lê, para entendimento do contexto 

apresentado. (TORRES; MOURA, p. 306, 2012). 

 

Vivenciamos um período visual, a imagem auxilia na interpretação de várias 

situações, no caso das charges, elas auxiliam na compreensão de uma notícia, por 

exemplo, elas trazem consigo uma mensagem subliminar referente à uma realidade, 

trazendo uma crítica num determinado contexto, que pode ser econômico, social, 

político, etc. Assim, para que ocorra a sua correta interpretação faz-se necessário 

estar informado sobre os fatos que nos cercam no nosso cotidiano. 

 

ATIVIDADE 9 – ANÁLISE DE CHARGES 

 



Diante do exposto até então serão desenvolvidas atividades para auxiliar os 

alunos na capacidade de interpretação dessas imagens. 

No primeiro momento (nas duas primeiras aulas de 50 minutos) será 

apresentada aos alunos uma manchete jornalística e solicitado para exporem suas 

ideias a respeito da mesma, alguns questionamentos serão realizados, tais como: 

 Quais meios podem ser utilizados para que ocorra a transmissão da 

mensagem? 

 Como você apresentaria essa manchete? 

 

Após o debate inicial será apresentada uma charge relacionada à manchete 

(TV pen drive), e coletivamente serão incentivados a debaterem sobre o que estão 

vendo e qual é a mensagem que está sendo repassada pela charge. Alguns 

questionamentos serão apresentados: 

 A charge expressou a mesma mensagem da notícia? 

 A charge foi crítica, debochada ou conivente com a notícia? 

 A charge ajuda na interpretação do texto apresentado? 

 

No segundo momento será entregue uma charge para cada dupla que irá 

analisá-la, escrever sobre a imagem e posteriormente repassarão aos demais 

amigos da sala o que visualizaram e interpretaram sobre a charge recebida. 

Após o momento de debates e apresentações cada dupla irá pendurar no 

jornal varal suas respectivas charges e o que escreveram sobre as mesmas. 

Nas duas aulas subsequentes, será debatida uma notícia e solicitado aos 

alunos para criarem uma charge a respeito do texto jornalístico. 

Os alunos irão apresentar aos amigos suas charges e as mesmas serão 

expostas na sala de aula. 



 

 

 

 

DURAÇÃO: 2 AULAS DE 50 MINUTOS 

 

Objetivos: 

 Interpretar imagens; 

 Produzir texto a partir de imagem; 

 
Procedimentos metodológicos: 

 
 Aula interativa (dialogada); 

 Atividade individual; 

 

Através de uma imagem retirada de um jornal os alunos irão listar tudo o que 

enxergam e percebem da imagem, posteriormente elaborarão um texto com essas 

palavras e depois confrontarão seu próprio texto com a reportagem. 

 

ATIVIDADE 10– PRODUÇÃO DE TEXTO  

 



 

 

 

DURAÇÃO: 4 AULAS DE 50 MINUTOS 

 

Objetivos: 

 

 Produzir mapas participativos a partir das notícias/reportagens; 

 Identificar a espacialidade da notícia/reportagem; 

 Desenvolver a criatividade e a capacidade de observação dos alunos. 

 

Procedimentos metodológicos: 
 

 Aula interativa (dialogada); 

 Atividade em grupo; 

 Debates. 

 

Atualmente, tem-se discutido muito sobre os Mapas Participativos, ou Mapas 

Verdes, esses mapas são resultantes da participação social, ou seja, são produzidos 

com a ajuda da comunidade local. Esta metodologia tem sido utilizada até mesmo 

para ajudar no planejamento de cidades, pois a população é a grande conhecedora 

do lugar onde vive e assim pode apontar seus problemas, fragilidades e até mesmo 

seus pontos positivos. Ao construir um mapa verde, o mapeador pode ainda 

colaborar com sugestões para ajudar na resolução de problemas. 

Sabe-se que o mapa é uma forma de comunicação, e grande parte dos 

alunos possuem dificuldades em interpretar as mensagens/informações trazidas 

pelos mapas, diante disso pretende-se através do mapeamento participativo 

aproximar o aluno desse meio de comunicação essencial para a análise do espaço 

geográfico. 

Assim, mapas participativos serão elaborados pelos alunos que utilizarão 

seus conhecimentos prévios e os adquiridos através das leituras dos jornais.   

Através da análise de reportagens os alunos criarão mapas verdes sobre a cidade 

de Londrina, localizando diferentes assuntos abordados nesses jornais: violência, 

 

ATIVIDADE 11 - MAPA PARTICIPATIVO 

 



áreas verdes, especulação imobiliária, etc. 

A proposta é a de criar quatro grupos e com um mapa da cidade em cada 

equipe, os alunos localizarão os bairros ou regiões e que moram e será destacado 

tudo aquilo que pra eles possui significado. 

Acredita-se que esta atividade colaborará com o aprendizado dos alunos, 

não para que os mesmos se adaptem, mas principalmente para que eles possam 

transformar, intervir e recriar a realidade por eles vivida (FREIRE, 1996). 



 

 

 

 

DURAÇÃO: 2 AULAS DE 50 MINUTOS 

 

Objetivos: 

 

 Estimular a participação oral dos alunos; 

 Mostrar a diversidade de opiniões a respeito de um determinado assunto; 

 Interação entre os alunos. 

 

Procedimentos metodológicos: 

 

 Aula interativa (dialogada); 

 Atividade em grupo; 

 

Grupo focal trata-se de uma técnica utilizada para coletar dados em 

pesquisas qualitativas, pois estas se diferem das pesquisas quantitativas que podem 

ser mensuradas, ou seja, são quantificadas por meio de levantamentos de dados e 

estatísticos. Já as pesquisas qualitativas são aquelas que se preocupam com 

significados, valores e subjetividade (BRASIL, 2013). 

Embora esta atividade não possua caráter de pesquisa, optou-se por 

trabalhar com o grupo focal porque os alunos da EJA trazem para a escola 

conhecimentos prévios que podem enriquecer a aula como um todo, e o grupo focal 

é uma metodologia que estimula o aluno a pensar e falar espontaneamente sem se 

preocupar com julgamentos, também aprende a ouvir e a respeitar uma ideia 

diferente da sua. 

Assim, a proposta é a de expor uma manchete de um jornal e antes da 

leitura desta reportagem/notícia, os alunos falarão tudo o que sabem e pensam a 

respeito da mesma, após este momento um aluno fará leitura do texto trazido pelo 

jornal e a turma verificará quais pontos estão em comum com seus respectivos 

pensamentos expostos durante a realização do debate. 

 

 

ATIVIDADE 12 - GRUPO FOCAL 

 



 

 

 

DURAÇÃO: 12 AULAS DE 50 MINUTOS 

 

Objetivos: 

 

 Estimular a interação entre alunos e a escola; 

 Incentivar a produção escrita; 

 Incentivar a pesquisa (busca de informações); 

 Estimular o trabalho em equipe. 

 

Procedimentos metodológicos: 
 
 Aula interativa (dialogada); 

 Atividade em grupo; 

 Pesquisa. 

 

A proposta é desenvolver com os alunos um jornal escolar que possa ser um 

canal de comunicação com toda a comunidade escolar do CEEBJA de Londrina. 

Várias sugestões serão levadas aos alunos tais como: 

 

 Histórico do CEEBJA através de entrevistas com a direção e professores; 

 Fotografarem ambientes da escola, bem como resgatar fotos de prédios 

onde o CEEBJA já se instalou; 

 Criar um classificado; 

 Criar um caderno com informações sobre o funcionamento do CEEBJA 

(cronograma de cursos, horário de atendimento e das aulas, etc.); 

 Acontecimento importante na escola; 

 Dicas de beleza, saúde, filmes, livros existentes na biblioteca da escola, 

etc.; 

  Piadas, charges, etc. 

 

Além das sugestões citadas será pedido para que os alunos também 

 

ATIVIDADE 13 - CRIAÇÃO DE UM JORNAL ESCOLAR 

 



sugiram temas que possam ser abordados no jornal. 

As tarefas serão distribuídas em grupos e a professora ficará responsável 

por coordenar todo o trabalho, será definido com os alunos se o jornal será impresso 

(e distribuído), mural ou on line.  



 

 

 

 

 

DURAÇÃO: 4 AULAS DE 50 MINUTOS 

 

Objetivos: 

 

 Visitar um espaço geográfico que foi manchete no jornal; 

 Relacionar conteúdo geográfico ao local visitado; 

 Levar os alunos a investigar, observar, reconhecer, localizar, 

compreender e analisar o espaço geográfico visitado. 

 

Procedimento metodológico: 
 

 Trabalho de campo. 

 

Após a leitura de uma notícia/reportagem será elaborado um trabalho de 

campo para que os alunos possam comparar o local com a reportagem jornalística. 

Optou-se por um trabalho de campo porque este recurso leva os alunos a 

perceberem a realidade na qual estão integrados, bem como os ajuda a participarem 

desse meio onde estão inseridos, estabelecendo assim ligações entre teoria e 

prática (SILVA; ANTONELLO, 2010). 

Observa-se que através do trabalho de campo haverá uma compreensão 

concreta sobre o objeto de estudo da Geografia, pois com este recurso [...] o espaço 

geográfico será analisado pelo conceito de forma, de estrutura e de função que inter-

relacionados levará o aluno a compreender a totalidade do espaço decorrente do 

movimento da sociedade. (OLIVEIRA; LIMA, 2010, p. 225). 

Os alunos serão orientados a observarem desde o trajeto até o local 

propriamente dito, os mesmos serão orientados ainda para anotarem o que estão 

visualizando, o que está sendo dito tanto pela professora como pelos demais amigos 

e também para fazerem croqui ou fotografarem a área visitada, pois estas 

informações poderão ser utilizadas no pós campo. 

ATIVIDADE 14 – TRABALHO DE CAMPO 

(VISITA A UM LOCAL NOTICIADO)  

 



Após a realização do campo, será feito juntamente com a turma um 

feedback da atividade, comparando o que foi visto, observado e analisado pelos 

alunos com a notícia veiculada no jornal, para que os mesmos observem se houve 

omissão de notícia ou sensacionalismo sobre o local. Será solicitado aos alunos 

para elaborarem cartazes sobre o local visitado e os mesmos serão expostos na sala 

de aula. 

 

Obs. As atividades propostas nesta Unidade Didática serão trabalhadas de 

acordo com o desenvolvimento da turma, portanto, não estão engessadas, 

podendo assim ser desenvolvidas em ordens diferentes do apresentado. 



5 AVALIAÇÃO 

 
Cabe relembrar que a proposta aqui desenvolvida busca criar um ambiente 

dinâmico, interativo, buscando romper com uma Geografia Tradicional (ainda 

existente dentro das salas de aula), assim, a metodologia, os recursos e as 

estratégias desenvolvidas para a implementação deste material tem como principal 

foco a aprendizagem significativa para os alunos da EJA. 

Medir essa aprendizagem significativa não é algo simples e fácil de fazer, 

como ter certeza de que houve aprendizado? Mais uma vez cabe destacar que esse 

aluno da EJA é fruto de uma educação tradicional, portanto, o mesmo está 

acostumado ser avaliado através de “provas” escritas, diante desse quadro, ao 

apresentar as propostas a serem trabalhadas durante a implementação, a avaliação 

também será apresentada aos alunos, pois cabe destacar que:  

 

A avaliação das aprendizagens ocorre como um elemento do 
processo de ensino-aprendizagem; há uma integração entre 
avaliação, ensino e aprendizagem, fazendo desses três elementos 
parte de todo um processo que só tem sentido, se desenvolvido de 
maneira íntegra (RODRIGUES, 2008).  

 
Portanto, os alunos serão conscientizados de que também são responsáveis 

pela construção de seus conhecimentos na sala de aula e que a participação dos 

mesmos é fundamental na concretização dessa construção pedagógica. Será 

esclarecido que a frequência e a participação, ou seja, o envolvimento dos mesmos 

na realização das atividades também faz parte do processo avaliativo. 

Assim, a oralidade, as produções escritas, elaboração de textos, 

interpretações de imagens, elaboração do jornal escolar, confecção de cartazes, 

confecção do mapa participativo, são instrumentos avaliativos que serão utilizados 

no desenvolvimento desta implementação, que serão utilizados na construção de um 

portfólio coletivo da turma, nesse portfólio, os próprios alunos farão a seleção das 

atividades que o comporão. 

 

 



         Caros professores, 

 

Neste item serão apresentadas algumas propostas que poderão enriquecer 

suas aulas com a utilização do jornal como um recurso pedagógico. Estas propostas 

podem ser adaptadas por você que conhece as necessidades e as realidades de 

suas turmas, o importante é soltar a imaginação e a criatividade para atender 

pedagogicamente seus alunos na construção do conhecimento geográfico! 

 

 

 

Após a atividade de apresentação do jornal, pode-se trabalhar com os 

classificados para que os alunos busquem os diferentes valores dos imóveis, e 

assim, perceberem a especulação imobiliária bem como a segregação socioespacial 

dentro de uma cidade. Podem ainda, localizar no mapa da cidade as regiões onde 

possuem mais imóveis para venda, onde se localizam os espaços vazios urbanos, 

quais são as áreas rurais, etc. 

6 ORIENTAÇÕES 

METODOLÓGICAS 

Orientação 1:  

Classificados 

  http://www.wpclipart.com 

http://www.wpclipart.com 

 



 

 

Se não houver possibilidade de realizar um trabalho de campo, você pode 

convidar um repórter jornalístico para ser entrevistado pelos alunos na própria escola 

e assim, eles terão um contato mais próximo com este trabalho. 

 

 

 

Criar uma hemeroteca é uma atividade que envolve bastante a participação 

dos alunos contribuindo para o desenvolvimento dos mesmos na leitura, escrita e 

também pesquisa, pois eles precisarão de todas essas habilidades para montar a 

hemeroteca. Cabe destacar a esses alunos que a hemeroteca por eles criada 

poderá ser uma ótima fonte de pesquisa no futuro. 

Os sites abaixo são ótimas referências para a elaboração da hemeroteca: 

 

http://blogs.odiario.com/odiarionaescola/2012/06/04/montando-uma-hemeroteca/ 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23761 

Orientação 2: 

Entrevista 

 

Orientação 3: 

Hemeroteca 

 

  http://www.wpclipart.com 

  http://www.wpclipart.com 



 

 

Produzir textos a partir da análise dos mapas “Previsão do tempo”, 

inicialmente pode-se trabalhar com frases simples, posteriormente com texto coletivo 

e após essa fase, solicitar textos individuais aos alunos. Não deixar de solicitar aos 

alunos que ao escreverem seus textos destacarem a localização do fenômeno 

meteorológico. 

 

 

 

Relacionar o mapa “Previsão do tempo” com as estações do ano e as 

implicações dos fenômenos meteorológicos com a produção de alimentos, a 

valorização/desvalorização desses alimentos nos supermercados e o impacto 

econômico para as famílias e/ou para os produtores rurais. 

Orientação 4: 

Mapas/textos 

 

Orientação 5: 

Mapas 

 

  
 http://www.wpclipart.com 

http://w

ww.wpclipart.com 

    http://www.wpclipart.com 

 

    http://www.wpclipart.com 

 



 

 

Usar as notícias internacionais para relacioná-las com a globalização e o 

reflexo da mesma nosso cotidiano. Em um mapa mundi os alunos podem localizar 

com alfinetes coloridos os países cujas notícias saíram no jornal. Se preferir o 

professor poderá utilizar um mapa mundi em uma folha A4 (preto e branco), e cada 

aluno localizará o país e o pintará, pode-se criar uma legenda para o tipo de notícia, 

por exemplo: vermelho para notícias ruins, verde para notícias ambientais, marrom 

para econômicas, etc. 

 

 

 

Ao trabalhar com o jornal em sala de aula o professor pode incentivar o 

aluno a participar da seção leitor, para que o mesmo envie sugestões, reclamações 

ou elogios a respeito de reportagens que o afetam no seu dia a dia. Pode ainda 

fazer uso das notícias para cobrar do poder público municipal via Internet (Fale com 

a Prefeitura) soluções para problemas apresentados nas notícias. 

Orientação 7: 

Seção Leitor 

Orientação 6: 

Mapas II 

 

  http://www.wpclipart.com 

 

  http://www.wpclipart.com 

 



 

 

A turma pode organizar um mural em um local de destaque na escola, e 

colocar em edital a notícia diária que chamou mais atenção dos alunos e 

compartilhá-la com a comunidade escolar.  

 

 

 

Para incentivar os alunos a buscar informações em jornais digitais, o 

professor pode criar um perfil no facebook com intuito pedagógico e adicionar os 

alunos. Durante um período pré-determinado (10, 20 ou 30 dias), cada dia um aluno 

fica responsável por pesquisar uma notícia e compartilhá-la no facebook, os demais 

farão a leitura da notícia e deixarão comentários relacionando-a com a Geografia. Se 

preferir essa atividade pode ser realizada em um blog criado pelo professor. 

 

Orientação 8: 

Notícia do dia 

Orientação 9 : 

Jornal e Facebook 

     http://www.wpclipart.com 

 

    http://www.wpclipart.com 

 



 

 

Trabalhando com o jornal é possível desenvolver nos educandos a 

percepção da escala geográfica, ao ler as notícias os alunos as classificam em: 

local, regional, nacional ou mundial. Posteriormente podem escolher uma de cada 

classificação, localizá-la no mapa (ou mapas) e fixá-la com um alfinete no seu 

respectivo lugar. 

 

 

 

Existem alguns jornais que seguem a linha do sensacionalismo e destacam 

somente pontos negativos, diante desse quadro é possível mudar o foco. O 

professor seleciona várias reportagens “negativas”, as distribui para os alunos (em 

duplas ou grupos) e solicita aos mesmos para criarem um jornal destacando 

somente os pontos positivos dessa mesma reportagem. Os alunos podem utilizar 

imagens (desenhos, croquis, fotos), entrevistas, enfim, recursos que possam auxiliá-

los a observar e valorizar o espaço vivido por eles. 

Orientação 10: 

Jornal e escala 

geográfica 

Orientação 11: 

Produção de um 

jornal 

    http://www.wpclipart.com 

 

   http://www.wpclipart.com 
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