
O desafio que aqui se lança pode ser feito com os alunos uma única vez,

mas pode, também, ser uma atividade regular (semanal, por exemplo),

reservando sempre um espaço da aula para ela. 

A ideia é motivar os jovens a prestarem atenção às notícias e aos espaços

de informação (nos jornais, impressos ou online, na rádio e/ou na televisão)

e, assim, levá-los a aperceberem-se do papel que o jornalismo pode ocupar

nas suas vidas e na vida da sociedade. 

Para tal, pede-se-lhes que estejam com atenção às notícias num

determinado espaço de tempo (uma semana, um fim-de-semana) e que, de

entre os conteúdos que leram/ouviram/viram, escolham um para partilhar

com os restantes colegas (se se optar pela atividade semanal, pode todas

as semanas incumbir-se um ou dois alunos de fazer este trabalho, de modo

a que, no final do ano, todos os elementos da turma tenham participado

pelo menos uma vez). 

A escolha não precisa de recair sobre uma reportagem, pode ser qualquer

género jornalístico - notícia, reportagem, fotorreportagem, reportagem de

investigação, crónica, entrevista, editorial, artigo de opinião.  

Na aula, cada aluno terá que resumir o artigo que escolheu, oralmente, à

turma e explicar o porquê da escolha. 

O professor(a) poderá notar o tipo de género jornalístico eleito e questionar

o aluno se a escolha foi feita tendo apenas em consideração o tema

tratado ou se há um tipo particular de género jornalístico que seja mais do

seu agrado. A mesma questão pode colocar-se relativamente à editoria em

que o artigo escolhido se enquadra (local, nacional, internacional,

sociedade, cultura, desporto, ciência) e para o meio selecionado (impresso –

papel ou online, radiofónico, televisivo). 

descrição da atividade

Incentivar a leitura de jornais e revistas, a escuta de noticiários e

outros programas de informação radiofónicos e televisivos;

Ajudar a criar o hábito de consulta da imprensa na biblioteca escolar

ou na biblioteca municipal;

Promover a compreensão do papel que as notícias podem ter na vida

de cada um e na vida da sociedade.

 

Ler jornais é saber mais*
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indicações
 O (a) professor(a) deve recordar os alunos que na biblioteca da escola e

na biblioteca municipal há jornais e revistas atuais disponíveis para

consulta.

Questionar os alunos sobre que função aquele artigo cumpriu na vida

deles também é importante para que comecem a descobrir que o

jornalismo pode desempenhar vários papéis na vida dos leitores (informá-

los, educá-los sobre algum assunto, entretê-los simplesmente). 

Pode ser interessante, ainda, ir observando (e comentando) se as escolhas

recaem mais sobre artigos que dizem respeito à esfera pública (questões

relativas à ação e participação políticas, à democracia, ameaças à

estabilidade social), à esfera social (questões que os ligam aos pares ou a

uma determinada comunidade) ou à esfera pessoal (artigos que ajudam os

jovens a definir a sua identidade, falam de atividades de lazer que gostam,

por exemplo). 
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*Recuperamos para título desta atividade um slogan que, em 1986, deu nome a uma campanha nacional do Conselho

de Imprensa para promover a leitura de jornais e reafirmar a sua importância.


