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//conectando
SONHOS

se as coisas são inatingíveis... ora!
não é motivo para não querê-las...
Que tristes os caminhos, se não fora 

a mágica presença das estrelas! 
 

 (mario Quintana)

de onde surgem os sonhos? da vontade de 
fazer aquilo que ainda não se fez? de ir 
além? alcançar o que se pensa inalcançável? 
da ânsia de fazer algo diferente? de um in-
cômodo? 
o sonho da escola comunitária de comuni-
cação começou com memórias.
tony marlon, o primeiro sonhalizador da es-
cola de notícias, lembra-se de um momento 
de menino tão significativo que deu início ao 
seu sonho de escola:
“Quando eu estava na quinta ou sexta série, 
uma das professoras da escola passou pelo 
corredor. eu estava de pé, existindo. ela não 
gostou. disse que ficar de pé, existindo, é coi-
sa de gente bagunceira. me chamou, me ti-
rou da sala e me levou até a diretoria. ficou 
falando muitas coisas que não lembro, mas 
eram de brigar comigo. enquanto ela falava, 
nervosa, eu ficava lá pensando se era coisa de 
bípede ficar sentado o tempo todo. não, não 
era. e ela falando. comecei a respondê-la, 
contra-argumentar. e ela falando, e eu lá, 
contra-argumentando. e ela falando.
teve um momento em que ela ficou mui-
to brava. sinalizou que eu iria assinar uma 
advertência escolar. e eu disse que não, pois 

não havia feito nada de errado. existir é coisa 
normal. e ela brava, cada vez mais brava. 
num determinado momento ela disse: são 
por pessoas iguais a você, laranjas podres
iguais a você, que essa escola está como está.
e eu pensando, olhando para ela, verme-
lha, cheia de todas as razões que o cargo lhe 
dava: é coisa de laranja podre ficar de pé? 
então, seriam laranjas podres todas as pes-
soas que ficam de pé no mundo?
eu vi a escola de notícias nesse dia, exata-
mente.
acho que foi nesse dia que eu entrei na escola 
comunitária de comunicação. ”
para tony o sonho partiu de um incômodo, 
da vontade de existir, com todo simples di-
reito que lhe dá essa palavra. já para a cami-
la Vaz, educadora da oficina de fotografia 
& Vídeo, foi o vislumbre de uma escola viva: 
mais humana, menos prédio.
“Quando eu tinha 14 anos vi mais de duzentos 
alunos estarem dentro da quadra da escola 
para participar de uma olimpíada cultural 
e esportiva. e falando dessa maneira pode 
parecer mais um campeonato com times e 
pontuações, mas não foi.
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um grupo de jovens dessa escola se propôs a 
diminuir a sensação de ‘prédio’ e aumentar 
a sensação de ‘escola’. tinham como propos-
ta uma olimpíada onde não tivessem aulas, 
durante o mês inteiro de outubro de 2005. 
as aulas de matemática, história, geografia 
e inglês eram feitas como modalidades da 
própria olimpíada, por todas as salas, sem 
exceções.
o sonho de ter espaços de diálogo, de escuta 
ativa, de ação, de cuidado e dessa sensação 
de ‘escola’ é o que me motivou a estar na es-
cola comunitária de comunicação. 
um espaço que dialogava exatamente com o 
momento que eu vivi nos meus 14 anos, onde 
meninos e meninas estão sendo escutados, es-
tão se descobrindo enquanto ser humano e 
estão colocando a comunicação como pon-
tapé para outros processos ora muito pes-
soais, ora essencialmente coletivos.”
essa vontade de colocar na prática aquilo 
que se acredita como educação, de alimen-
tar o sonho com ações e a prática com os 
ideais, também foi a motivação da mariana 
Watanabe, educadora da oficina de criação 
gráfica, a fazer parte desse mosaico de so-
nhos e co-construir a escola comunitária de 
comunicação. ela que conheceu a escola de 
notícias por meio de conversas com o tony, 
sentiu seus princípios conectados à proposta 
educacional.
“me encantava o brilho dos olhos dele [tony] 
ao falar de uma proposta educacional que 
conectasse os sujeitos a eles mesmos. as nos-
sas trocas sobre como nossos processos vitais, 
muito inseridos numa lógica hegemônica, nos 
distanciam das nossas potencialidades. pen-
sar em um lugar que não só questionasse essa 
lógica, mas que, em suas próprias práticas 
propusesse outros modos, me encantava. ser 
a mudança que se quer no mundo. casava 
exatamente com meus princípios.
estar na escola de comunicação, enquanto 
equipe, me surpreendeu em muitos momen-
tos, sobre como havia uma transformação 
que era gerada em mim-educadora no 
vínculo estabelecido com os educandos.  
estávamos todos no mesmo barco no pro-

cesso e, ainda que em posições diferentes, 
não éramos os mesmos por podermos estar 
juntos.
em lugar de equipe, as proposições que 
acontecem, de nos reconstruirmos, de não 
sermos estáticos, me encantam.
a escola de notícias, para mim, é poder vi-
venciar sonhos. a cada encontro. a cada vez. 
por apostarmos na contramão. apostarmos 
nos sujeitos, em suas histórias e processos. 
apostarmos em diálogo. em cuidado. em 
carinhos. em transformações. e, principal-
mente, por acreditarmos que isso tudo acon-
tece numa vida que é movimento. e que, por 
isso, não podemos enrijecer nunca. ”
em uma roda de amigos, ana luiza Vastag, 
educadora da oficina de jornalismo & escri-
ta criativa, conheceu a escola de notícias, e 
a proposta inicial da escola comunitária de 
comunicação.

“foi assim que eu recebi e aceitei o convite 
para não somente me aventurar a ser edu-
cadora, como para participar de encontros 
que trouxeram novos amigos, me descobrir 
e me redescobrir no caminho, além de fir-
mar em mim a crença em uma educação 
que transforma pessoas e relações. ser e es-
tar em uma organização que entende a co-
municação como propulsora de movimentos 
educativos para dentro e para fora de nós 
mesmos é reconhecer a humanidade de to-
dos nós: indivíduos em constante construção 
e aprendizado consigo mesmo e com o outro.
na escola de notícias enxergamos o conta-
dor e a contadora como os protagonistas da 
história e o cuidado com os detalhes de cada 
personagem os transformam pouco a pouco. 
esse nosso valor me encanta sempre: 
considerar a educação como ponte. 

É por isso que a cada ano que passa 
experimentamos novas oportunidades e 
possibilidades - como seres humanos que 
somos, como grupo que formamos. É isso 
que me movimenta adiante, que nos 
movimenta - no plural - porque é assim que 
existimos: juntos.”
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ao ser convidada a escrever essa publicação 
sobre a escola comunitária de comunicação 
da escola de notícias, fui procurar nas minhas 
memórias as vivências que construíram esse 
caminho para eu chegar até aqui. minha 
conexão com a educação é muito intensa, 
lembro que desde os tempos de escola eu 
acreditava que ela era a chave para mudar 
o mundo, e sim, eu queria mudar o mundo! 
eu queria um mundo onde todos tivessem o 
mesmo poder de fala e de escuta, em que 
todos fossem vistos como iguais e as relações 
fossem horizontais. 
eu passava muito tempo na escola e com-
ecei a perceber que a educação tinha um 
potencial muito maior do que o que ela se 
propunha. percebi que eu aprendia e cres-
cia com as conversas “paralelas” que no mo-
mento eram muito mais importantes do que 
o conteúdo exposto pelo professor, aprendia 
nas minhas conversas informais com os do-
centes, com os projetos que criava junto aos 
amigos para deixar a escola mais ‘nossa cara’. 
percebi que a educação se fazia nessas trocas, 
e que para ela atingir seu potencial, deveria 
estar centrada nas pessoas, não em conteú-
dos pré-estabelecidos de forma tão rígida.
desde 2013, quando conheci a escola de notí-

cias e uni meu sonho de educação aos sonhos 
de quem dela faz parte, tenho a oportuni-
dade de aprender, pensar educação e co-cri-
ar um caminho cheio de sentido. pensar que 
a beleza do processo educativo está no seu 
movimento e que este processo se faz nas 
interações, nas trocas, o encantamento de 
cada um de nós está na possibilidade que a 
escola comunitária de comunicação nos traz 
de estarmos sempre refletindo sobre o que 
fazemos.
 a ecomcom, como a chamamos carinho-
samente, nasceu de cada um, de nossas in-
quietações, ideais, crenças, vivências, e foi 
sendo construída desde então coletivamente, 
porque este é o princípio fundamental que 
nos rege como educadores e aprendizes.
rubem alves dizia que os sonhos são reve-
lações da alma de quem sonha, assim esta 
publicação apresenta a escola comunitária 
de comunicação e revela a alma de todos 
que a estão construindo.

Kamila silva modesto
assessora pedagógica da 

escola comunitária de comunicação
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a escola comunitária de comunicação (ecomcom) é uma jornada de aprendiza-
gem em produção comunicativa, autoconhecimento e autoempreendedorismo.
primeiro dos três ciclos do programa de formação com juventudes da associação 
escola de notícias, é uma vivência de 520 horas de conteúdos práticos e teóricos que 
conecta jovens de escolas públicas e particulares por meio de oficinas educativas nas 
áreas de comunicação (em 2015 as ofi-
cinas técnicas foram jornalismo & escrita 
criativa, fotografia & Vídeo e criação 
gráfica), além de uma oficina transver-
sal, com foco na ampliação da identidade 
pessoal.

a jornada proposta pela ecomcom faz 
uso da comunicação para investigar apreciativamente, em suas dimensões histórica, 
social e cultural, o que dá vida e potencializa transformações reais nas comunidades 
com as quais nos relacionamos quando jovens, conectando histórias e personagens e 
mapeando talentos e recursos para a ativação e transformação de espaços e relações 
ao longo do processo.

para criar essa vivência técnica e humana de desenvolvimento local, a escola de notí-
cias elencou 30 qualidades de um bom contador de histórias e desenhou uma meto-
dologia em cima da investigação apreciativa, dos Quatro Pilares da UNESCO 
para a educação no século XXi e das Sete Dimensões da Sustentabilidade, 
abordados durante os quatro módulos do programa. 

//escola
cOmuNitária

de comunicação

ao se formarem no ciclo 1,  
os jovens passam para o ciclo 2 - Mo-
bilização de Oportunidades e Apa-

drinhamento Profissional e ciclo 
3 - Geração de Trabalho e Renda, 

fortalecendo seus projetos de vida em 
suas áreas de interesse.

conceitos de fundamento da educação 
baseados no relatório para a unesco 
da comissão internacional sobre edu-
cação para o sÉculo XXi , coordenada por 
jacQues delors.
os Quatro pilares da educação citados 
são: aprender a conhecer, aprender a faZ-
er, aprender a conViVer, aprender a ser.
para saber mais leia: Quarto capítulo do livro 
“educação: um tesouro a descobrir”

em palestra para o eXame fórum  de 
sustentabilidade marina silVa, entendendo 
Que “o desenVolVimento sustentáVel não É 
uma maneira de faZer, mas uma maneira de 
ser”, aponta mais 3 dimensÕes da sustentab-
ilidade, alÉm das 4 descritas pela onu. alÉm 
da sustentabilidade econÔmica, social, 
ambiental e cultural, incluiu Ética, política 
e  estÉtica.  para saber mais assista: 
http://eXame.abril.com.br/Videos/
mais-Videos/marina-silVa-aponta-os-7-pi-
lares-da-sustentabilidade/

C
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“antes de sermos técnicos, somos humanos” 
(tony marlon)

muito mais que um ensino técnico, a escola 
comunitária de comunicação entende a im-
portância de criar um ambiente de educação 
não formal onde se promova o humano: a 
cidadania, a empatia, o pensamento crítico, 
o protagonismo e a autonomia. portanto, si-
multaneamente às oficinas técnicas, em que 
os jovens experimentam as linguagens da 
comunicação (fotografia & Vídeo, jornalis-
mo & escrita criativa e criação gráfica) de 
sua escolha, são realizadas oficinas transver-
sais focadas na criação e ampliação de um 
repertório transformador, em exercícios de 
desenvolvimento pessoal e mapeamento 
afetivo da comunidade local, nas quais todos 
os jovens participam discutindo e vivencian-
do os temas trabalhados em cada módulo. 
durante esta jornada são entregues diversas 
tecnologias sociais que ajudam no desen-
volvimento das 30 qualidades necessárias a 
um contador de histórias.
tanto nas oficinas transversais, quanto nas 
oficinas técnicas, os educadores encaminham 
suas aulas de maneira a trazer inquietações 
aos educandos ao mesmo tempo que há 
grande espaço para experimentações,  pois a 
ecomcom  entende que o conhecimento é 
produzido e se constitui na interação de um 
sujeito histórico com um objeto cultural. as 
contribuições de piaget para a área trouxe-
ram à luz o fato de que nenhum conhecimen-
to é transferido, mas faz-se necessário uma 
ação do sujeito por meio de seus esquemas 
interpretativos prévios para atribuir significa-
do ao que ainda não conhece, sendo assim a 
aprendizagem ocorre quando o sujeito busca 
solucionar os conflitos causados pelas lacunas 
dos seus esquemas interpretativos antigos e o 
novo objeto ao qual os esquemas não se apli-
cam completamente¹. portanto, nas palavras 
de paulo freire, “ensinar não é transferir co-
nhecimento, mas criar as possibilidades para 
sua produção ou construção²”.

responder perguntas? trazer informações? 
estes não são papéis dos educadores, mas de-
safiar o jovem a produzir sua compreensão 
do que vem sendo comunicado. 
responder uma pergunta com outra pergun-
ta, ou iniciar uma aula com um questiona-
mento sem trazer respostas ao final, estimula 
estes jovens a refletirem e buscarem respostas 
por si mesmos. ao trazer uma nova reflexão 
sobre um assunto que parece já ter uma 
resposta exata, permite que se afastem cada 
vez mais de suas curiosidades facilmente 
satisfeitas por respostas de senso comum e se 
aproximem progressivamente do que paulo 
freire² chama de curiosidade epistemológica, 
esta que não é suprida com uma primeira
resposta, mas que exige pesquisa, olhar de 
outra maneira, reflexão e criticidade. 
reforçando assim, a capacidade crítica do 
educando, sua curiosidade e sua insubmissão.

toda a vivência na escola comunitária de 
comunicação é planejada de maneira que 
estimule os jovens aprendizes a serem su-
jeitos ativos, capazes de transformar e pro-
tagonizar suas histórias e seus mundos, pois 
considera que “inexiste validade no ensino de 
que não resulta um aprendizado em que o 
aprendiz não se tornou capaz de recriar ou 
de refazer o ensinado”². eles são reais sujeitos 
da construção e reconstrução do saber, ao 
lado do educador, igualmente sujeito do pro-
cesso, já que o ensino e a aprendizagem na 
ecomcom acontecem de maneira horizon-
tal, se não há “docência sem discência”, todos 
ensinam enquanto aprendem e aprendem 
enquanto ensinam.

ec
o

m
c

o
m

11



a trajetória de aprendizagem proposta foi pen-
sada de maneira a se conquistar gradativamente 
a autonomia e o protagonismo destes contado-
res de histórias (todo comunicador é um conta-
dor de história) de maneira empática e sempre 
respeitando o olhar e a história do outro. a jor-
nada conta com quatro estágios de aprendiza-
gem, em que os jovens são convidados a investi-
garem positivamente a riqueza e a diversidade 

cultural das comunidades e das pessoas às quais 
estão conectados e que interagem durante a 
vida – a família, o bairro, a escola e a comu-
nidade global. assim, entre as oficinas técnicas e 
as transversais são estabelecidas relações entre os 
saberes curriculares do curso e as experiências so-
ciais e pessoais dos jovens participantes de acordo 
com o tema de cada módulo: 

módulO 
1 
eu e miNHa 
família

os jovens têm a opor-
tunidade de olhar para 
si e compartilharem 
suas histórias e de suas 
famílias, valorizando-as. 
É o módulo da 
descoberta de si;

módulO 
2 
minha rua,
meu bairrO

neste módulo os jovens 
são convidados a olhar 
para o outro, conhecer 
as histórias daqueles por 
quem passam todos os 
dias, sem reparar; tam-
bém podem repensar 
sobre os espaços e am-
pliar ou transformar seu 
olhar acerca do lugar 
onde vivem. É o módulo 
da descoberta do outro 
e sensibilização do olhar;

módulO 
3 
minha 
eScOla

no módulo 3 são leva-
dos a aprofundar seus 
níveis de reflexão ao 
serem provocados a 
pensar sobre os espaços 
formais e não formais 
de educação, onde se 
aprende e com quem se 
aprende, como apren-
demos mais e melhor. É 
o módulo do aprofun-
damento da criticidade. 

módulO 
4 
meu 
territóriO

este último módulo é 
o convite para colocar 
todos esses saberes 
construídos em ação, 
elaborar seu próprio 
olhar sobre comunidade 
após vivenciarem mo-
mentos com cada uma 
delas (família, bairro, 
escola), deixando uma 
marca e um presente 
para ela. É o módulo do 
protagonismo.

“ensinar inexiste sem apreNder”
freire (1996)
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para 
completar a 
vivência existem dois espaços 
transversais aos módulos: 
as Sessões Comunitárias e os Encontros 
de Inspiração:

As Sessões Comunitárias são realizadas ao 
final de cada módulo, sendo um espaço de ex-
posição das produções comunicativas e de diálo-
go e interação de personagens (comunidade) e 
produtores (jovens participates), em que convi-
dados temáticos, representando os saberes locais 
e da cidade, também enriquecem o processo. 
o objetivo principal destas sessões comunitárias 
é criar espaços de diálogo com todos os níveis de 
comunidade do processo. 

sabendo desde o início do módulo que terão o 
desafio de prepararem essas sessões para a co-
munidade, as produções comunicativas que re-
alizam durante as oficinas no módulo assumem 
seus propósitos reais comunicativos e sociais, dei-
xando de ser apenas um objeto de estudo, uma 
vez que sabem para que e para quem estão pro-
duzindo. 

a escola comunitária de comunicação entende 
que trabalhar com estas sessões permite que os 
propósitos didáticos fiquem alinhados aos comu-
nicativos e os educandos consigam perceber o 
porquê de todo o processo, dando significado a 
cada aprendizagem. 

isto permite trazer para dentro deste ambiente 
formador as práticas sociais atreladas aos objetos 
de conhecimento, deformando-o menos possível 

ao transformá-lo em objeto de ensino. ou 
seja, as sessões oferecerem o contexto no qual 
o objeto de ensino ganha sentido, sendo apre-
sentado de maneira mais próxima ao seu con-
texto social. freinet³ nos diz que a aprendiza-
gem que se dá dentro da escola deve ser a 
mais próxima possível do que ocorre fora dela.  
 
a primeira sessão é um presente da equipe da 
ecomcom para os meninos e meninas partici-
pantes; já na segunda, eles e elas são responsabi-
lizados por 25% dela, escolhendo por quais pontos 
ficarão responsáveis; a terceira é dividida em 50% 
aumentando a autonomia para, na última sessão 
da jornada, receberem o desafio de organizá-la 
sozinhos, enquanto a equipe se torna consultora. 

nos Encontros de Inspiração, os partici-
pantes recebem um grande nome do mercado 
para a troca de experiências e boas conversas so-
bre a área. nestes encontros os jovens acolhem 
durante algumas horas profissionais da área 
de comunicação que narram sua trajetória, ti-
ram dúvidas de como é a profissão na prática, 
do caminho a ser percorrido e aproxima mun-
dos que, na maioria das vezes, não são acessíveis 
facilmente.
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o processo de avaliação e autoavaliação é vis-
to  pela ecomcom como um recurso didático de 
extrema importância, porque coloca o processo 
de aprendizagem como um objeto sobre o qual 
também se pode pensar.  considerado essencial 
para a conquista da autonomia de seus apren-
dizes com um olhar para dentro de si mesmos e 
como instrumento para melhorar sua experiência 
dentro da jornada olhando para todo o caminho 
vivido até ali, ao final de cada módulo os jovens 
são convidados a avaliarem a si mesmo, os edu-
cadores, os conteúdos, a metodologia e o grupo.
uma avaliação realizada por quem está dentro 
do processo os auxiliam a tomar consciência de seu 
percurso de aprendizagem e se responsabilizar 
pelo seu empenho e envolvimento e por quanto 
conhecimento construíram ao longo da jornada, 

percebendo que este não depende apenas de 
situações externas, mas principalmente das suas 
próprias ações e motivações. a autoavaliação os 
coloca dentro do processo de aprendizagem e os 
instrumentaliza para aprender mais e melhor.

¹piaget, j (1973). para onde vai a educação? 
trad. ivete braga, 14ª ed. rio de janeiro: josé 
olympio, 1998.
² freire, paulo. pedagogia da autonomia: sa-
beres necessários à prática educativa – são pau-
lo: paz e terra, 1996
³ freinet, c. o método natural. lisboa: estam-
pa, 1977

como já citado anteriormente a escola comu-
nitária de comunicação é uma jornada dividida 
em 4 módulos que se complementam. a seguir 
veremos com maiores detalhes cada um desses 
módulos. 
os planos de aula ao final foram gentilmente 
compartilhados pelos educadores de cada ofi-
cina para ilustrar alguns momentos do que é 
trabalhado em cada módulo, mas vale ressaltar 
que a ecomcom acredita em uma educação 

que leva em conta os saberes e experiências de 
cada aprendiz, não existindo um modelo único 
e certo a ser seguido, assim todas as oficinas são 
planejadas de acordo com o perfil e necessidades 
de cada turma, visando uma aprendizagem sig-
nificativa e um ensino personalizado.

a avaliação como um 
iNStrumeNtO de eNSiNO  
e apreNdiZaGem 
um Passo Para a autONOmia
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Quem somos nós? Qual é a nossa história e a 
história de nossos pais? como essa história pessoal 
dialoga com as nossas escolhas e renúncias ao lon-
go da vida? e, principalmente, quais são os va-
lores que nasceram nessa nossa trajetória de vida 
que nos trouxeram até o momento presente? a 
jornada de aprendizagem em comunicação e 
autoconhecimento começa com o resgate, valo-
rização e promoção daquilo que é mais sagrado 
e valioso em nós: nossa história.

durante os primeiros meses, os jovens dão os pri-
meiros passos no aspecto técnico das oficinas 
educativas em comunicação, enquanto fazem 
um mergulho em busca de sua própria história 
e da história de suas famílias. para saber para 
onde vamos, é importante sabermos de onde, e 
como, viemos. 
a partir da antroposofia, e de metodologias como 
a jornada do herói, os participantes, dentro da 
oficina transversal, têm contato com vivências, 

reflexões, troca de saberes com foco em trans-
formar o que estão aprendendo tecnicamente 
em produções comunicativas que resgatem e 
valorizem suas histórias e de suas famílias. essas 
produções materializam não apenas o que os jo-
vens estão aprendendo (conhecimento aplicável 
no mundo real), como também oferecem a eles 
e seus familiares um presente generoso e impor-
tante: o registro de sua história no mundo e para 
o futuro.

no caminho do desenvolvimento de um in-
divíduo (comunicador) empático e protagonista 
de seu mundo, esse tema se torna essencial para 
o primeiro módulo, pois, já dizia sócrates, é fun-
damental conhecer a si mesmo para saber como 
modificar sua relação para consigo, com os 
outros e com o mundo. 

// eu e minha
família1
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Módulo 1 
Oficinas Oficina Transversal Criação Gráfica Fotografia e video Jornalismo e Escrita criativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 

 

 

 

 

 

 

Resgatar a história da família, criar uma linha 
da vida da própria história, conceitualizar o 

herói e descontruir a ideia de pessoas 
“melhores”, descontruir a ideia de carência 
nas relações, impulsionar mais conversas 

entre pais e filhos, resgatar momentos 
importantes da vida familiar, valorizar 

histórias pessoais como criadora de 
personalidades. 

 

 

 

Reconhecimento da própria história nos 
detalhes cotidianos. 

 

 

 

 

 
Sensibilização de olhar para elementos 

gráficos cotidianos. 
 

 

 

 

 

 

Resgate visual do histórico familiar. 

O que tem de novo no que eu olho todos 

os dias? 
 

As narrativas estão presentes no cotidiano; 
 

O uso da fotografia em uma rede social; 

Quantas histórias estão por trás de uma 

imagem? Identificação com 

personagens; 

Quais os personagens estão invisíveis 
dentro do dia-a-dia? 

Formas e maneiras de registro fotográfico; As

imagens construídas de si mesmo, dos 

outros e do mundo; 
 

História visual da família; 

 

 

Qual é a minha história? 
 

 

 
Estimular a descoberta de si por meio do 
uso da palavra; apresentar a escrita como 

uma forma de expressão do eu; proporcionar 
a valorização da essência de histórias 

contadas de diferentes maneiras (música, 
fotografia, arte, texto). 

 

 

 

 

 

Resgate visual do histórico familiar. 

 

 

 

 

 

Tecnologia 

 

Receptividade: Auto Confiança, Doação de 
Vida: Emoção: Liberdade: Auto observação; 

Identidade/natureza pessoal; 

Teoria das cores 

Psicologia das cores Tipografia (Letras, 
Tipografia como imagem, Tipografia 
como ilustração, A Base de desenho 

(Estilos de ilustração, Traços, Técnicas de 
Luz e Sombra, Proporção, Perspectiva, 

Autorretrato (Conceitos de construção de 

Fotografia (história, enquadramentos, 

posições, ISO/obturador/exposição, 
retratos); Narrativa (tipos, escrita X visual, 
estrutura narrativa); Apreciação do olhar; 

Instagram; Imagem (construção imagética); 
Personagem (criação, descrição, 

caracterização – jornada do herói); 
storytelling. 

Oralidade 

Semiótica/Etimologia/Semântica 
Estrutura narrativa Gêneros 

textuais (carta, poesia, Métodos 
de pesquisa 

Redes sociais (experimentação) Plataformas 
de comunicação/ jornalísticas 

Construção do dicionário pessoal 

 

 

Fogo interior 

 

 

 

 

 

Entrega 

 

 

 

 

 

Antrosofia; Jornada do Herói. 

 

 

 

 

Olhar sensível para os aspectos gráficos 

cotidianos; criação de repertório gráfico 

para construção de personagens; 

identidades visuais para a própria história. 

- 

 

Olhar apreciativo para a fotografia; 
repertório imagético de personagens; 

valorização da construção de um 
personagem; identidade visual familiar; 
identidade visual de si; funcionalidades 
básicas da fotografia (principalmente 

relacionado a fotografia). 

Autoconfiança Assumição 

de identidade Valorização 

da autoestima 

Expressão da subjetividade 

Valorização consciente da palavra como 

meio de expressão 

 

um dos quatro pilares da unesco para a 
educação no século XXi é o aprender a ser. a 
escola de notícias, alinhada com esta perspec-
tiva, acredita que educar é contribuir para o 
desenvolvimento da sensibilidade, sentido ético 
e estético, responsabilidade pessoal, pensamento 
autônomo e crítico, imaginação, criatividade, ini-
ciativa, garantindo o desenvolvimento total da 
pessoa. “Este desenvolvimento do ser huma-
no, que se desenrola desde o nascimento até 
à morte, é um processo dialético que começa 
pelo conhecimento de si mesmo para se 
abrir, em seguida, à relação com o outro. 
Neste sentido, a educação é, antes de mais 
nada, uma viagem interior, cujas as etapas 
correspondem às da maturação contínua da 
personalidade. 

Na hipótese de uma experiência profissio-
nal de sucesso, a educação como meio para 
tal realização é, ao mesmo tempo, um pro-
cesso individualizado e uma construção so-
cial interativa. ”¹
segundo o relatório da unesco a educação tem 
como papel essencial conferir a todos os seres hu-
manos a liberdade de pensamento, discernimen-
to, sentimentos e imaginação de que necessitam 
para desenvolver seus talentos e permanecerem, 
tanto quanto possível, donos do seu próprio des-
tino.

ao garantir esse espaço de reflexão sobre si, res-
peito à sua identidade e sua história, é assegura-
do a cada um o exercício de assumir-se:

O conhecimento de si proporciona a incrível experiência de assumir-se como ser social e 
histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, 

capaz de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de 
reconhecer-se como objeto.²

aPrender a Ser

_________________________________________________________________________________
¹delors, j. educação: um tesouro a descobrir. 2ed. são paulo: cortez. Quarto capítulo

² freire, paulo. pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa – são paulo: paz e terra, 
1996
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Oficina Transversal – Plano de aula 1

FOCO DO ENCONTRO
o poder da história pessoal; apresentação do facilitador da oficina; identi-
ficar conexões afetivas entre os educadores e os jovens participantes; apre-
sentar vivencialmente a narrativa do módulo 1, centrado em histórias de 
vida; provocar o conhecimento entre os jovens participantes.

Atividade 01: construindo o outro que eu conheço. ou conhecendo o 
outro que eu construí. 
Duração: 45 minutos.
Objetivo: estimular o conhecer do outro a partir de outras relações; ex-
plicitar como o contato visual estimula a construção da identidade do 
outro; fomentar a criação de vínculos a partir dos interesses em comum; 
provocar uma escuta ativa sobre as histórias de vida; iniciar o processo de 
construção das narrativas pessoais.
Dinâmica: todos recebem um comando de andar pela sala, de maneira 
que eles não estejam próximo de seus amigos. um tecido é colocado nos 
olhos de cada participante. em seguida, eles sentam em duplas, ainda de 
olhos fechados. a partir daí, cada um tem 5 minutos para tocar o outro no 
rosto. o facilitador irá passar tocando a cabeça de algumas pessoas, que 
irão dizer o que enxergaram quando não estavam vendo nada, e arriscar 
dizer características pessoais dessa pessoa, tipo físico, etc. logo depois, nova 
rodada dupla, agora de olhos abertos, e cada um conta, em 5 minutos, 
quem ele é. depois, volta para a roda e o facilitador faz a colheita.

Atividade 02: como todas as histórias do mundo se conectam?
Duração: 30 minutos.
Objetivo: fazer uma apresentação do facilitador da oficina a partir de 
suas histórias e seus pertences; criar empatia entre os participantes e o fa-
cilitador a partir do que os conectam; provocar o grupo para achar semel-
hanças nas diferenças do grupo; 
Dinâmica: a partir de elementos, o facilitador irá contar a sua história 
pessoal. paralelo a isso irá apresentar ao menos 15 palavras chaves dessas 
histórias que irá colocar no centro da roda, a medida em que vai apre-
sentando a sua. então pedirá para que as pessoas se contem, falem quem 
são, a partir das conexões feitas com essas palavras, com os grupos se orga-
nizando em torno das que fizerem mais sentido. se, por exemplo, eu me
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conectei com a palavra rádio, eu preciso contar quem eu sou para o 
grupo a partir da palavra rádio, com uma história ou momento que se 
conecte com isso.

Atividade 03: carta para o futuro 
Duração: 30 minutos.
Objetivo: criar um marco zero, uma memória inicial de quem essas pes-
soas são no exato dia em que chegaram ao primeiro encontro da escola 
de notícias.
Dinâmica: cada participante ganha uma folha de sulfite da cor que ele 
mais gostar e estiver disponível. em seguida, com música ambiente, tem 
um tempo para escrever uma carta para dezembro de 2015 dizendo como 
foi a jornada que tiveram, os desafios encontrados e como estão saindo 
disso tudo. a carta precisa ser relativamente grande, passando pelos diver-
sos aspectos da vida de cada um.

Oficina Transversal – Plano de aula 2
 
FOCO DO ENCONTRO
o grande foco desse encontro da oficina transversal é relacionar as identi-
dades individuais às identidades sociais. relacionar essas identidades indi-
vidual e coletiva aos estereótipos que vamos construindo em nossas narra-
tivas.

Atividade 01: World café:o que eu preciso para me sentir bem aqui?
Duração: 30 minutos
Objetivo: construir um mapa individual e coletivo do que os jovens par-
ticipantes julgam ser necessários para que cada um, e o grupo como um 
todo, possa ser acolhido dentro do espaço cultural cita.
Dinâmica: os jovens sentam em três grupos, em mesas diferentes.  
o facilitador trará três rodadas de perguntas, que eles deverão responder 
colocando sempre indicação de nome para a resposta dada. as três roda-
das têm as seguintes perguntas:
   1.  do que eu não abro mão para me sentir bem nesse espaço?
   2.  o que eu não suporto que façam comigo quando estou em grupo?
   3.  temos 20 encontros nesse módulo. Quantas faltas alguém pode ter?
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Atividade 02: feira de personalidades
Duração: 30 minutos
Objetivo: fortalecer as identidades individuais; fomentar uma conversa 
entre os participantes sobre o que enxergamos, e o que os outros enxer-
gam na gente; gerar uma discussão sobre narrativas construídas em cima 
de estereótipos. 
Dinâmica: todos ganham metade de uma folha de sulfite colorida. 
nela, eles devem escrever em qual tribo eles acreditam se encaixar. em 
seguida, eles devem se reunir e se organizar com essas tribos. cada grupo 
receberá uma folha de flipchart e deve colocar o nome de sua tribo lá. em 
seguida, será escolhido um capitão. esse capitão irá ter o papel de olhar 
para as outras tribos em busca de pessoas que elas acreditam ser da sua. 
isso fará com que aconteça dezenas de trocas entre as pessoas dos grupos. 
toda vez que acontecer a saida de um grupo para o outro, o participante 
deve levar um barbante.



Criação Gráfica – Plano de aula 1

Atividade 01: sentidos
Duração: 40 minutos
Objetivo: conexão sinestésica com o corpo artístico
Dinâmica: ao entrar na sala, os alunos terão os seus olhos vendados e 
serão levados a vivenciar uma série de experimentações sensitivas. tato, 
paladar, olfato e audição serão estimulados. de forma a conectá-los com 
a percepção corporal.

Atividade 02: interação das cores
Duração: 1 hora
Objetivo: trazer para a turma a perspectiva relacional das cores, em-
basada nos estudos de bauhaus
Dinâmica: através de elementos experimentais, trazer as perspectivas de 
cor ao redor, claro/escuro, oposições cromáticas, proporções de cores

Atividade 03: círculo cromático e montagem da própria paleta de 
cores
Duração: 1 hora e 40 minutos
Objetivo: trazer conteúdos teóricos sobre como criar combinações e levar 
isso para o autoconhecimento, agregando o conteúdo de psicologia das 
cores já trabalhado
Dinâmica: durante a semana, os participantes irão enviar fotos das 
cores predominantes em seus guarda-roupas, em escala de saturação. 
trarei a discussão para por quais razões usamos mais determinadas cores. 
e, assim, tentarei resgatar o conteúdo discutido na oficina transversal da 
semana, sobre as nossas personalidades e imagens para-o-mundo.
assim, juntos, falaremos de cada um dos participantes do grupo, trazendo 
as sensações trazidas pelas cores. e, então, no momento de criar as paletas 
falaremos dos tipos de combinação a serem criados com o círculo cromáti-
co, finalizando com uma paleta de cores para cada um.
atividade 04: fechamento da temática e conclusão do encontro
Duração: 15 minutos
Objetivo: finalizar e amarrar a temática com os participantes
Dinâmica: a partir de uma conversa breve, solicitar que cada um dos 
participantes entregue uma cor para esses dois encontros que foram real-
izados sobre a temática das cores.
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Criação Gráfica – Plano de aula 2

FOCO DO ENCONTRO
falar da letra enquanto aspecto orgânico da criação gráfica; o texto en-
quanto processo contador de histórias; as palavras como imagem; inten-
cionalidade tipográfica.

Atividade 01: dos porquês de escrevermos
Duração: 30 minutos
Objetivo: introduzir a temática
Dinâmica: através de apresentação de slides, contar uma breve história 
da comunicação escrita para abordar a função social das palavras
 
Atividade 02: das caligrafias e histórias
Duração: 1 hora e 30 minutos
Objetivo: nos conceber, comunicadores, enquanto contadores de 
histórias. falar da caligrafia enquanto o ponto mais orgânico da comuni-
cação escrita.
Dinâmica: foi solicitado que os participantes trouxessem com eles cader-
nos de receitas de alguém próximo e coletassem histórias das receitas, dos 
donos dos cadernos. usar os cadernos enquanto disparadores da discussão 
da caligrafia de cada um de nós como portadora de uma história.
falar, brevemente, sobre a forma de diagramarmos as receitas, como im-
agens que facilitam o entendimento visual da receita.
pedir para que, cada um dos participantes, conte as histórias que trouxe. 
enquanto contam as histórias, pedir para que, cada um dos outros partici-
pantes, anote pontos que acharam marcantes, afetivamente, nas histórias. 
propor que, durante a semana, escolhamos um dia para cada história. e 
que escolham um desses pontos para experimentar uma caligrafia difer-
ente, que se conecte com o afeto despertado em cada um deles. usar o 
instagram como plataforma para compartilhamento.

Atividade 03: tipografia: propriedades
Duração: 30 minutos
Objetivo: apresentar a tipografia enquanto técnica de comunicação 
visual
Dinâmica: conceitualizar aspectos de letra, texto e diagrama, a partir 
de apresentação de slides e exemplificação em anúncios publicitários.
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Atividade 04: o meu anúncio de mim
Duração: 1 hora e 15 minutos
Objetivo: trabalhar intencionalidade tipográfica, tipografia como ima-
gem e iniciar a pensar letras como ilustração.
Dinâmica: criar, em cartolina, um anúncio para cada um dos partici-
pantes. pensando nas características pessoais de cada um e em quais são 
os nossos personagens pessoais, criar uma comunicação visual, vendendo 
quem somos para o mundo. trazer, aqui, aspectos da discussão sobre as 
cores, sugerindo que eles reúnam as duas temáticas
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Jornalismo & Escrita Criativa – Plano de aula 1

FOCO DO ENCONTRO
caminho teórico e experimental pela semiótica e suas contribuições na es-
crita criativa (produção de narrativas) – estimular por meio dos signos a 
provocação: o que eu percebo ao meu redor? trazer a etimologia como 
forma de investigação da origem do próprio nome e contato mais próximo 
com a história da família; iniciar a construção do dicionário pessoal por meio 
do levantamento dos valores da turma no processo como grupo. 

Atividade 01: uma viagem teórica e experimental pela semiótica
Duração: 1h 
Objetivo: provocar o olhar mais atento aos elementos e detalhes ao nosso 
redor; trazer a semiótica como estímulo para a percepção da palavra como 
signo, como objeto de estudo; estabelecer o cenário/contexto para a primei-
ra produção textual da turma; estimular a mudança de percepção sobre o 
cita e a praça do campo limpo (há histórias em todo lugar). 
Dinâmica: Vamos iniciar em roda, falando sobre as características do si-
gno (o que é signo – suas três partes [objeto, significante e significado] as 
divisões por ícone, índice e símbolo. a facilitadora irá mostrar exemplos de 
cada um e conversar sobre quais signos vemos no dia a dia. É importante 
trazer sobre as formas de comunicação verbais e não verbais, e como a 
semiótica nos ajuda a ler o mundo, compreender a realidade à nossa volta. 
Vamos levar a discussão para qual é o significado daquilo que vemos (dif-
erentes interpretações). 
após isso, vamos fazer um passeio pelos corredores do cita e a praça e 
cada um deverá escrever quais signos enxerga pelo caminho. na vol-
ta para a sala, faremos a colheita de olhares e os jovens serão convida-
dos a escrever um texto (livre) sobre os signos que levantaram, podendo 
acrescentar os signos que virem no caminho para casa, para a escola etc.  
 
Atividade 03: Qual é a origem do meu nome?
Duração: 30 min
Objetivo: apresentar a etimologia como teoria que estuda a origem 
das palavras e estimular o jovem a desvendar dois pontos de sua própria 
história: qual a origem histórica do seu nome (em qual país nasceu qual o 
significado) e por que a escolha feita pela família. a ideia é provocá-los a 
trilhar os primeiros passos da pesquisa jornalística utilizando a história do 
próprio nome como gancho, e propiciar conversas em família sobre o tema. 
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Dinâmica: em roda, a facilitadora irá trazer um texto de monteiro loba-
to que mostra a curiosidade de emília sobre a palavra “pôr do sol”. após 
isso, os jovens serão questionados se já tiveram a curiosidade de saber a ori-
gem de uma palavra; porque foi formada daquela maneira, com aquelas 
sílabas específicas; qual o seu significado?; qual o fato histórico por trás de 
cada palavra? após essa provocação inicial, iremos falar sobre a origem do 
próprio nome. a facilitadora trará o significado, origem e história do seu 
nome como exemplo e irá convidá-los a fazer o mesmo em casa (trazer o 
resultado da pesquisa na próxima semana). como estímulo, passar o vídeo 
“nome do bebê”, do canal portas dos fundos (https://www.youtube.com/
watch?v=m1hnhVZhaga) 

Atividade 04: Quais palavras definem os meus valores como grupo?
Duração: 40 min
Objetivo: fortalecer o grupo para a jornada até dezembro trazendo as 
contribuições de cada um para os valores que entendemos como relevantes 
nessa caminhada; iniciar a construção do dicionário pessoal (presente do 
módulo 1).  
dinâmica: a facilitadora irá pedir que o grupo levante os valores necessários 
para uma jornada que seja marcante e valha a pena dentro do jornalismo 
& escrita criativa. À medida que os meninos e as meninas forem compar-
tilhando, a facilitadora irá sistematizar no flipchart. após isso, os jovens de-
verão anotar cada palavra e pensar durante a semana o que cada uma 
delas significa para eles, individualmente – não o significado do dicionário; 
mas o significado pessoal para eles. 

Atividade 05: avaliação do dia de oficina
Duração: 20 min
Objetivo: usar a semiótica para avaliar os processos vividos nesse dia de 
oficina; visitar o que cada um absorveu ou não das atividades realizadas e 
conteúdos vistos. 
Dinâmica: a facilitadora irá apresentar oito imagens que cada jovem de-
verá escolher para expressar como está se sentindo. todos deverão escrever 
a explicação e, depois, compartilhar com o grupo.
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Jornalismo & Escrita Criativa – Plano de aula 2

FOCO DO ENCONTRO
conhecer as características gerais de uma narrativa (independentemente 
do gênero). trazer a leitura e interpretação como ferramentas para o en-
tendimento e a análise do texto. Valorizar a família como personagem das 
histórias do grupo. 

Atividade 01: narrativas - reconhecendo tipos e características 
Duração: 1h
Objetivo: apresentar diferentes tipos de narrativa e discutir sobre seus for-
matos e elementos “universais”: personagens, lugares, ações, etc (o objetivo 
é falar sobre a estrutura geral de uma narrativa, sem se ater nas particular-
idades de cada gênero textual nesse momento). 
Dinâmica: divididos em duplas iremos analisar quatro tipos de narrativas 
diferentes (um texto jornalístico, um poema, uma crônica e uma fotogra-
fia). cada dupla deverá levantar e escrever em post-it características que 
percebem em cada uma das narrativas. como se estruturam? Qual a forma 
que conversam com eles? como são apresentados? o que os fazem sentir? 
após cada levantamento, faremos um momento de colheita com exposição 
de todas as respostas e discutiremos sobre o que se consolida ou não como 
elemento.

Atividade 02: Quais elementos eu escolho para contar a minha história? 
Duração: 15 min
Objetivo: enxergar na primeira produção textual (livre) dos jovens quem 
são os personagens e quais são os elementos narrativos presentes. 
Dinâmica: em roda, vamos ler os textos e apontar juntos quais foram os 
elementos escolhidos por cada um.

Atividade 03: eu e o outro como personagem
Duração: 45 min
Objetivo: facilitar o processo do jovem se enxergar como personagem pro-
tagonista da própria história; estabelecer o primeiro contato com person-
agem usando o princípio de ouvir as histórias do outro, se conectar a elas 
de alguma forma e registrá-las de maneira que sigam a estrutura de uma 
narrativa (com começo, meio e fim). 
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Dinâmica: inicialmente, vamos retomar as histórias da origem dos nomes de 
cada um (atividade pedida para casa na última oficina). após isso, em duplas, 
cada um ganhará uma conta, uma linha, um pedaço de papel e uma caneta. 
livremente, escolherão um espaço confortável e contarão ao outro que forma a 
dupla uma história que só ele/ela pode saber (algo que nunca compartilhou com 
ninguém) e outra que poderá ser compartilhada depois. a partir daí, cada um 
escolhe se quer guardar essa “história-conta” segredo em uma pulseira, um colar 
ou outra coisa, o importante é guardar. feito isso, a dupla deverá registrar a se-
gunda história na estrutura de narrativa, com começo, meio e fim, respeitando 
o que pode ser contado ou não. a colheita das histórias registradas será feita em 
outro momento. 

Atividade 04: Quem é minha família?
Duração: 30 min
Objetivo: fazer com os jovens pensem sobre a sua família como personagem e 
uma forma de apresentá-la ao grupo; estimular uma aproximação e interação 
sobre o tema tanto em nível pessoal, quanto coletivo. 
Dinâmica: em uma folha sulfite, os jovens deverão desenhar a sua família. de-
pois disso, destacarão uma característica marcante de cada membro da família 
e deles próprios e pensarão numa história que justifique essa característica. ao 
final, todos apresentarão para o grupo. 

Atividade 05: Quais palavras eu escolho?
Duração: 40 min
Objetivo: retomar os significados das palavras levantadas pelo grupo na oficina 
anterior (os valores que eles trouxeram como importantes para a jornada como 
um todo) e discutir sobre as semelhanças e diferenças que forem aparecendo à 
medida que cada um compartilhar o que determinada palavra significa para si. 
linkar com a atividade anterior promovendo a reflexão sobre a escolha de cada 
palavra – sejam valores, sejam as características de alguém. 
Dinâmica: a facilitadora irá pedir que cada um escreva os significados de cada 
palavra em um post-it (os jovens trarão a atividade de casa). iremos colar em 
um painel de significados para que todos possam ter acesso. após isso, iremos ler 
juntos e conversar sobre as semelhanças e diferenças e o que leva a isso. no fim, 
a facilitadora irá provocar a reflexão sobre cada característica levantada para 
a família e pensaremos por que escolhemos tal palavra em detrimento de outra 
(mesmo sendo palavras sinônimas).
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Fotografia & Vídeo – Plano de aula 1

FOCO DO ENCONTRO
esse encontro tem como foco principal a sensibilidade. na primeira parte da 
oficina faremos exercícios de sensibilidade e percepção para que depois isso 
venha de maneira mais natural nas práticas fotográficas.

Atividade 01: memória 
Duração: 15 minutos
Objetivo: criar uma memória do caminho vivenciado durante o módulo.
Dinâmica: em roda, direi que todos terão um desafio. 
o desafio é pensar quais seriam as três palavras chaves que resumiriam a 
oficina anterior todos juntos. feito isso, colocaremos em um varal ou painel 
que ficará sempre na sala do cita marcando a linha do tempo da oficina.

Atividade 02: o que eu vejo, eu sinto.
Duração: 01 hora e 20 minutos.
Objetivo: sensibilizar todos e todas com objetos para que criem na cabeça 
de cada um, imagens e situações.
Dinâmica: a porta da sala estará fechada para a entrada dos jovens. na 
porta terá um aviso: só entre se for de corpo e alma. 
assim que todos eles entrarem, iremos nos alongar e pedirei para que fiquem 
o mais confortável possível podendo tirar o tênis, blusas de frio, etc.
iremos vendar os olhos de todos e pediremos para que se deitem no chão e 
apenas respirem fundo várias vezes seguidas.
com uma música ambiente, iremos provoca-los a refletir como tudo na 
nossa vida se transformam em imagens, como os sons criam imagens, como 
as músicas criam imagens e ativam memórias, como nosso corpo responde 
a certos estímulos apenas com imagens.
tiraremos as vendas e pedirei para que ainda em silêncio, eles anotem to-
das as imagens que eles conseguiram enxergar nesse período.
faremos uma colheita do que eles sentiram e enxergaram. após isso, dare-
mos 05 minutos de respiro para todos voltarem.
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Atividade 03: fotografia – elementos essenciais e práticos
Duração: 01 hora e 45 minutos.
Objetivo: conceituar os principais elementos da fotografia; aproximar o 
contato com as câmeras fotográficas; diferenciar características de uma fo-
tografia para outra. 
Dinâmica: entregaremos para cada um as fotografias feitas no desafio do 
instagram. pedirei para que observem quais são as semelhanças que en-
contram nelas e anotem. faremos uma rodada para saber o que cada um 
levantou e pedir que os colegas possam trazer seus pontos de vista também.
faremos uma saída para fotografar objetos dentro do cita, de preferência 
que cada um possa utilizar uma câmera sozinho para o exercício ser exe-
cutado primeiro individualmente.
Quando todos voltarem, enquanto o monitor descarrega as fotos que foram 
feitas nesse período, falaremos sobre o triângulo da fotografia: iso, diafrag-
ma e obturador.
após vermos os conceitos e exemplos, faremos uma segunda saída fotográ-
fica com os mesmos objetos, mas agora pedindo para que eles utilizem os 
conceitos do triângulo nas fotografias.
traremos elas para a roda e analisaremos as da primeira rodada e as da 
segunda. 

Atividade 04: personagem eu, personagem você.
Duração: 01 hora.
Objetivo: estimular a criação e a vivência de personagens.
Dinâmica: a partir das criações anteriores que eles já fizeram, apresen-
tarei a todos o questionário de perguntas de criação de um personagem. 
a partir desse questionário, estaremos em roda e teremos uma caixa no 
centro. dentro dela teremos todas as perguntas que compõem esse ques-
tionário. a ideia é que cada um sente no lugar onde a caixa está e tire uma 
pergunta.
a pergunta deverá ser respondida de acordo com um personagem que eles 
criarem na cabeça, no momento. a atividade terá direcionamentos iniciais 
como: seja o personagem; haja como ele; pense como ele; respire e ande 
como ele.
a atividade termina quando todas as perguntas forem feitas.
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Fotografia & Vídeo – Plano de aula 2
FOCO DO ENCONTRO
propor um espaço de conversa e acolhida com as histórias ouvidas durante 
a semana e exercitar práticas fotográficas com diferentes dispositivos.

Atividade 01: memória e eu
Duração: 15 minutos
Objetivo: criar uma memória do caminho vivenciado durante o módulo 
conectando a um grande desafio vivenciado até o momento.
Dinâmica: em roda, pedirei para que cada um coloque em um pedaço 
de papel uma palavra que tenha marcado muito a oficina anterior.
Quando todos terminarem, compartilharemos. após esse momento, os 
jovens precisarão pensar em quais palavras podem identificar melhor a ofi-
cina anterior, pensando que as palavras precisam ser extremamente claras 
para qualquer pessoa que vá ver em algum momento.

Atividade 02: eu, minha família.
Duração: 45 minutos.
Objetivo: conhecer a família de cada um dos jovens e as histórias por trás 
dela.
Dinâmica: cada um trará uma comida ou uma bebida que represente 
a família. além disso, pedi para que além da comida separassem fotos da 
família. 
em roda, iremos realizar uma grande partilha. começaremos com as co-
midas/bebidas e com os significados que cada uma delas possui. após esse 
banquete, conectaremos com as fotos e a com a descrição da família de 
cada um: quantas pessoas fazem parte, quem são elas, que histórias estão 
guardadas.

Atividade 03: storyline – o poder de síntese e de informação
Duração: 01 hora.
Objetivo: entender como funciona a construção de uma storyline a partir 
de uma história.
Dinâmica: faremos uma roda de conversa inicialmente para saber como 
foi o processo de colheita de histórias com os familiares (histórias incríveis). 
após isso, pedirei para que eles escolham duas histórias. 
mostrarei alguns exemplos do que é e para o que serve um storyline, le-
vantando elementos de narrativa que eles já haviam levantado na oficina 
passada.
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após isso, eles deverão construir a storyline das duas histórias escolhidas e 
apresentar para todos com o tempo de queima de um fósforo.
no fim, faremos uma rodada de feedbacks para saber quais foram as 
maiores dificuldades e as maiores facilidades.

Atividade 04: Ensaios
Duração: 1h15
Objetivo: discutir o conceito de ensaio fotográfico além de a “qualidade” 
de uma câmera.
Dinâmica: essa atividade terá três momentos. inicialmente faremos uma 
rodada para saber o que eles entendem de “ensaio fotográfico”. a partir 
daí veremos alguns exemplos projetados para que eles digam o que sen-
tem, qual chama mais a atenção, qual causa estranhamento, etc.

momento i – meu celular
cada jovem receberá um tema e deverá tirar cinco fotografias com o celu-
lar que dialoguem com esse tema. essas fotografias podem obedecer ao 
critério de ensaio que eles escolherem. 
após tirarem as fotografias, faremos uma rodada de visualização das fotos 
para que os colegas digam sobre o que se trata, o que sentiram, etc.
momento ii – minha compacta
cada jovem receberá um segundo tema e eles precisarão tirar três fotogra-
fias com uma câmera compacta que dialogue diretamente com o tema. 
essas fotografias terão dois critérios: detalhes e pessoas.
após a saída, faremos uma rodada de visualização das fotografias para 
que os colegas digam sobre o que se trata o tema, o que sentiram, etc.
momento iii – minha dslr
cada jovem receberá um terceiro tema e eles precisarão tirar duas fotogra-
fias com uma câmera dslr que dialogue diretamente com o tema. essas 
fotografias terão dois critérios: monocromáticas e movimento.
após a saída, faremos uma rodada de visualização das fotografias para 
que os colegas digam sobre o que se trata o tema, o que sentiram, etc.
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assim que finalizarmos, trarei a provocação de se eles acreditam que os 
equipamentos são melhores uns que os outros. justamente para discutir-
mos a importância dos olhares e não apenas do equipamento.
Atividade 05: avaliação 
Duração: 15 minutos
Objetivo: avaliar o encontro do dia e encaminhar as tarefas da semana 
que culminaram na sessão comunitária.
Dinâmica: pedirei para que cada um pense em uma fotografia que 
avalie o dia para eles. eles irão sair e tirar as fotografias com o próprio 
celular e não poderão explicar nenhum aspecto, pois a 
ideia é que a fotografia fale por ela naquele 
momento.
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// um olhar de deNtrO



“módulo um: a construção de laços Que geram conhecimento. 
o primeiro módulo foi um módulo de descobertas e muito encan-
tamento. em terreno noVo e completamente desconhecido, os 
alunos da turma de 2015 Viam-se constantemente proVocados pe-
las diVersas perguntas Que surgiam das mais diferentes  formas. 
“tudo fará sentido um dia” afirmaVam . e não É Que estaVam cer-
tos? o estimulo ao auto-conhecimento era constante. “como con-
taremos a história de alguÉm sem antes conhecermos a nossa?” 
e com essa pergunta iniciamos um ciclo Que duraria atÉ meados 
de deZembro. com cuidado a história do outro, conhecimento do 
poder das palaVras e com a refleXão de Que, faZer o outro se sen-
tir conVidado É primordial para construirmos histórias, começa-
mos construir a jornada de aprendiZado das oficinas transVer-
sais para as tÉcnicas. trilhando assim, o caminho para um ano 
cheio de descobertas e ViVências incríVeis. e Que se estenderia para 
os módulos seguintes.”
“a pergunta É o Que torna possíVel a eXistência do outro para 
Você.”

giovanna dantas, 
participante da oficina de jornalismo & escrita criativa

“o módulo um para mim, foi de fato um reconhecimento... descobri 
Que para contar histórias É necessário saber de onde Vim, Quem 
realmente sou. antes de contar histórias alheias eu tenho Que sa-
ber contar a minha história.”

luciano rebouças, 
participante da oficina de jornalismo & escrita criativa

o primeiro módulo foi eXtremamente importante para minha for-
mação pessoal e desenVolVimento familiar.  eu nunca tiVe um 
relacionamento eXemplar com a minha irmã e as atiVidades 
propostas facilitaram a descoberta de um noVo olhar dela sobre 
mim. a cada teXto postado no facebooK, eu recebia uma chuVa de 
elogios da parte dela e de outros amigos Que eu já não tinha con-
tato a algum tempo. esse primeiro contado com o edn tambÉm me 
ajudou a ter um noVo posicionamento em relação aos meus teXtos 
e ter mais confiança nos “trabalhos” Que eu produZo.

luciano rebouças, 
participante da oficina de jornalismo & escrita criativa
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os módulos se encaixam de tal maneira que se 
interligam e conversam o tempo todo. no pri-
meiro módulo os meninos e meninas passam pela 
experiência de se colocarem como objeto de estu-
do para conhecer mais sobre si mesmos, se desco-
brirem e se assumirem porque entendemos que 
só então, com um profundo conhecimento de si, 
podemos nos colocar no lugar do outro e praticar 
a tão falada empatia. em certo momento per-
cebemos que a construção do eu se dá também 
nas relações com o outro. como ninguém vive so-
zinho, somos seres sociais, estamos em constante 
interação com o outro e com o meio que nos cer-
ca. estes encontros, as experiências, essas intera-
ções em diversos níveis constroem e transformam 
o “eu”, portanto essa é uma construção contínua 
e inacabada, à medida que fatores exteriores es-
tão sempre influenciando nossas vidas.

o foco desse segundo módulo é mapear e se rela-
cionar com os personagens e as boas histórias que 
existem nas ruas e bairros de onde vêm os jovens. 
nesse processo, eles são estimulados a investigar 
a origem do nome das ruas, dos bairros, suas his-
tórias e personagens, de forma que consigam lo-
calizar fatos históricos que os conectem aos seus 
lugares, entender que essa comunidade tem pa-
pel importante, mesmo que inconscientemente, 
na construção da identidade cultural deles como 
sujeitos. 

e, mais 

do que isso, co-responsabilizá-los pelas transfor-
mações que devem acontecer nesse espaço.

o destaque do módulo 2 são as aulas 
comunitárias, momento em que os jovens são 
convidados a andarem a pé pelo seu bairro, 
para terem encontros com antigos moradores 
que atuam em diversas áreas para terem uma 
vivência com eles. as aulas comunitárias são um 
olhar cuidadoso para as pessoas e organizações 
que dão vida e movimento ao campo limpo, 
mas que não cabem na pauta nacional dos 
meios de comunicação.

este tema se faz relevante à medida que com-
preendemos que somos seres históricos e sociais, 
ou seja, nos construímos nas relações com o mun-
do natural e social. nossas interações com o meio 
e com as pessoas nos transformam assim como 
nós as transformamos, dessa maneira a ecom-
com facilita processos de pesquisas e investiga-
ções, para que os jovens se aprofundem em suas 
reflexões, distanciando-se progressivamente dos 
pensamentos de senso comum, assumindo um 
senso crítico sobre o que dizem e o que eles co-
nhecem do lugar onde moram, sensibilizando o 
olhar e produzindo saberes a partir da ação dos 
próprios jovens nas suas interações com os espa-
ços e pessoas;

//minha rua
meu bairro



 

Módulo 2 
Oficinas Oficina Transversal Criação Gráfica Fotografia e video Jornalismo e Escrita criativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 

 

 

 

 

Tornar o vizinho uma referencia afetiva; 
saber a história das ruas onde moramos; 

entender como nosso bairro nasceu e 
cresceu, se conectar afetivamente com os 

comércios de nossa rua, entender o porque 
dos nomes das coisas, provocar caminhadas 

a pé dentro da comunidade, impulsionar 
encontros entre os jovens e oportunidades 
desconhecidas dentro do seu próprio bairro, 
conectar a turma com os griôs,  desenvolver 

novas habilidades de conversação e 
relacionamento entre pessoas do mesmo 

espaço físico. 

 

 

Arte de rua enquanto fazer cartográfico. 
 

Arte de rua enquanto politização poética 
dos muros. 

 

Arte de rua enquanto instrumento de 
coletivização e contato entre membros de 

uma comunidade 
 

Apropriação do espaço da rua enquanto 
instrumento de tomada de 

empoderamento sobre a cidade 

A relação da fotografia e do cinema; 

Quais as possibilidades de histórias na 

minha rua? 

As melhores maneiras visuais de contar 

uma história; 
As construções imagéticas que o cinema, a 

televisão e a fotografia fazem do lugar onde 
eu moro; 

Relação espectador X produtor; 

O que eu assisto? O que eu compartilho? 

Quais são os itens para contar a história de 

algo ou alguém? O que eu não posso 
esquecer? 

 

O guia da gravação – qual a importância. 
 

Ferramentas de edição acessíveis; 

 

Expandir o olhar para fora de si, para o 
universo mais próximo depois da família 

(Minha rua, meu bairro); evidenciar o 
cuidado humano com a palavra; 

responsabilizar sobre a história contada, as 
palavras escolhidas, quais personagens 

foram ouvidos; valorizar as memórias do 
outro e estimular o registro escrito dessas 

histórias. 
 

 

 

 

 

 

Quais palavras usar para definir o outro? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

Abundância: Liberdade com direção: 
Flexibilidade: Susceptibilidade, 

Comunicação afetiva. 

 

 

 

 

 

Lambe-Lambe (Criação visual e conceito) 
 

 

 

 

 

Stencil e Graffiti 
(Cultura Hip-Hop, Histórico, Técnicas de 
construção de máscara de stencil, criação 

de graffiti enquanto letra e criação de 
personagem) 

 

 

 

Estático X Movimento; Documental e 
Ficção; Formatos audiovisuais; os 50% 
visuais e os 50% sonoros; linguagem 
audiovisual; abordagem documental 

(pesquisa – entrevista – personagens); 
edição (movie maker ou linhagem); roteiro; 

diagnóstico (cinema/TV/internet); 
diferenças entre linguagem, ferramenta e 

produto; 

 

Gêneros textuais voltados em dar voz para o 
olhar sobre o cotidiano coletivo: crônica, 

fanzine, folhetins, perfis 
 

Redes sociais (plataforma) Métodos mais 

estruturados de pesquisa e 

coleta de informações 
 

Técnicas de entrevista 
 

Análise de textos a partir do humano 

 
Primeiros casos de ética jornalística 

 

 

 

 

 

 

Entrega 

 

 

 

 

 

 

Cartografia, Mapa Afetivo, Mata Mental, 

 

 

 

Sensibilização do olhar para a cidade; O graffiti 

enquanto prática política; A afetividade enquanto 

prática política; Capacidade de criar narrativas 

através de elementos gráficos 

- 

 

Senso crítico sobre as produções 
audiovisuais; repertório audiovisual; 
processos básicos de uma gravação 

(começo, meio e fim); narrativa visual e 
escrita; responsabilidade sobre a história 

do outro; observação sobre as imagens que 
constroem o bairro/comunidade em que 

estão inseridos; trabalho em equipe. 

 

 

Prática da empatia 
 

 

 

Tomada de consciência e direcionamento de 
um olhar sensível para o real uso do texto 

como instrumento de registro sobre o outro 

o pilar da educação no qual se baseia este módulo 
é o aprender a viver com os outros. em tempos de 
tantos atritos, acredita-se que desenvolver um olhar 
sensível, cuidadoso e empático em relação ao outro, 
seja a melhor maneira para evitar conflitos ou resol-
vê-los de maneira pacífica.

segundo o relatório da unesco¹, esta aprendi-
zagem se dá perante a descoberta progressiva 

do outro e a participação em projetos comuns. 

desenvolver esta atitude de empatia é fun-
damental para os comportamentos sociais ao 
longo de toda a vida. ao reconhecer o outro, 
entende-se que a assunção de si mesmo não 
significa a exclusão dos outros.

aprender a conviver

_________________________________________________________________________________
¹ delors, j. educação: um tesouro a descobrir. 2ed. são paulo: cortez.
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// Planejamentos



Oficina Transversal – Plano de aula 1

FOCO DO ENCONTRO
construção de entendimento sobre o módulo 2; alinhamento de conceitos sobre 
comunidade, território, espaço e lugar; início do processo de construção dos 
mapas afetivos pessoais.
Atividade 01: o medo e a desconstrução do afeto
Duração: 50 minutos
Objetivo: desconstruir o medo como fator impeditivo do relacionamento das 
pessoas com seus territórios; construir entendimento coletivo sobre como nos rel-
acionamos com nossas ruas e bairros.
Dinâmica: uma mescla entre aula expositiva e vivências com foco na ressignifi-
cação da rua e do bairro como espaços de ocupação e relacionamento humano. 
dessa forma, o processo começa com cada jovem recebendo um pedaço de pa-
pel tamanho 1/8 de sulfite, colorido. depois que todos tiverem os papeis em mãos, 
o facilitador irá pedir que todos escrevam o nome nas costas do papel, na frente, 
o nome da rua que mora, nome do bairro, 
e bem grande a primeira palavra que vier à cabeça quando se fala da rua. de-
pois, será feita uma colheita de três histórias que queiram ser compartilhadas. 
em seguida, o facilitador pede para que todos possam indicar, em papeis iguais 
ao da primeira atividade, 5 pessoas que conhecem e se relacionam na rua: nome, 
o que ele faz. depois que esses nomes forem colados na parede, os jovens serão 
convidados a escolherem dois casos para contar aos outros, em duplas. após, 
segue-se a leitura de um texto do escritor mia couto (http://www.papodehom-
em.com.br/mia-couto-ha-quem-tenha-medo-que-o-medo-acabe/) e discussão 
sobre o medo e a construção da desocupação dos espaços públicos.

Atividade 02: mapa do caminho
Horário: 15h50
Duração: 30 minutos
Objetivo: construir um mapa físico do caminho feito pelos jovens até o espaço 
cita, que irá ser incrementado gradativamente a cada oficina transversal.
Dinâmica: todos ganharão uma folha de papel. nele, cada jovem terá 
que desenhar o caminho que habitualmente faz até o espaço cita. apenas o 
caminho físico que se lembrar, com ruas, mercados, etc. o exercício para aqui. 
nos encontros futuros, o facilitador sempre irá provocar os jovens a voltarem 
nesses mapas com olhares diferentes, colocando coisas que não são percebi-
das de primeira. importante que esses mapas estejam presentes em todos os 
começos de aula.
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Criação Gráfica – Plano de aula 1 

FOCO DO ENCONTRO
introdução à temática do graffiti, conceituação do graffiti, estilos de graffi-
ti, passeio exploratório.

Atividade 01: história e conceituação do graffiti
Duração: 1 hora
Dinâmica: a partir de uma conversa com eles, perguntar quais são as 
referências que os meninos tem do universo da arte de rua. com o que for 
colhido, trabalhar a história e a conceituação do graffiti
Desafios: fazer com que este momento consiga mesclar, de forma efeti-
va, um conteúdo expositivo e um conteúdo de vivência cotidiana. 

Atividade 02: pausa/ pic nic
Duração: 30 minutos
Objetivo: usar o espaço do intervalo como uma forma de explorar o 
principal espaço de trabalho do módulo: a rua
 
Atividade 03: passeio exploratório: estilos e escolas
Duração: 02 horas
Objetivo: mostrar o graffiti enquanto prática que nos cerca
Dinâmica: a partir de um passeio exploratório, contemplar a explicação 
de cada escola do graffiti que encontrarmos na rua: pixação, throw up, 
piece, wild style, personagens e stencil.

Criação Gráfica – Plano de aula 2 

Atividade 01: acolhida
Duração: 30 minutos
Objetivo: fazer apanhado dos efeitos das oficinas do módulo nos meni-
nos
Dinâmica: a partir de uma roda de conversa,  trazer à tona a experiên-
cia dos meninos com o graffiti até agora e os efeitos que isso tem trazido a 
eles.
Atividade 02: aperfeiçoamento das letras já feitas
Duração: 30 minutos
Dinâmica: durante a semana, os meninos tiveram a tarefa de fazer as 
letras que eles fariam nos muros neste encontro. assim, vou ajudá-los com
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o aperfeiçoamento das letras, antes de passarmos o trabalho para o muro.
atividade 03: produção de sopa de letras
Duração: 03 horas.
Objetivo: criação do primeiro graffiti coletivo, dos meninos.
dinâmica: a partir da criação de uma sopa de letras (um mural somente 
com graffiti de letras), fazê-los pensar de forma coletiva, na divisão do 
espaço da parede, bem como na organização do espaço. orientá-los sobre 
técnicas de spray, rolinho e recortes.
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Jornalismo & Escrita Criativa – Plano de aula 1

FOCO DO ENCONTRO 
Vivência por espaços do campo limpo em busca de histórias. Vamos an-
dar por ruas do bairro e explorar diferentes sentidos: visão, audição, olfato, 
tato; além disso, na rua, vamos analisar personagens da comunidade e 
estimular o registro escrito dessas experiências por meio da crônica. 

Atividade 01: meu olhar, meu bairro
duração: 4h
objetivo: passear por ruas do campo limpo e espaços conhecidos (como 
o tio da raspadinha, o terminal de ônibus; portas de escolas; mercados... 
vamos caminhar) e estimular os diferentes sentidos em cada um deles. 
dinâmica: a ideia dessa oficina é trabalhar conteúdos técnicos pelas ruas 
do bairro. Vamos passear pelas ruas do campo limpo e ir parando em 
diferentes espaços para falarmos sobre: 
 
- onde buscar histórias? elas não estão o tempo todo ao nosso redor, só 
depende do nosso olhar sobre elas?
- personagens da comunidade: quais as características? Quem me chama 
a atenção? Qual a minha primeira interpretação? em que cenário? 
- técnicas de entrevista: quais perguntas eu preciso fazer para escrever 
sobre alguém da comunidade? o que quero saber sobre aquela pessoa?
- escrever sobre o cotidiano, sobre as ruas e locais conhecidos (ou não) – 
introdução ao conceito de crônica, sem definir ainda; aprofundaremos o 
conteúdo na próxima oficina, mas já pedirei para a turma produzir textos 
sobre o que viveram.  
 
Vamos explorar um sentido diferente em cada momento. em um desses 
lugares vamos nos concentrar nos sons, apenas. 

em outro nas cores e nos detalhes visíveis; em outro no que tocamos e sen-
timos; e por fim, no cheiro (se tivermos o lanche, vamos pensar na relação 
que temos com os espaços onde comemos). 

a cada parada, vamos produzir textos, usando o que temos à mão (no 
sentido de personagens, detalhes, olhares) e também as memórias que 
aquele lugar traz (ou, se for a primeira vez que alguém estiver passando
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por lá, qual sensação provoca). a ideia é mapearmos o bairro por meio 
desses textos e diferentes olhares. na oficina seguinte vamos conversar so-
bre a experiência que cada um viveu de acordo com o registro feito. 

no início do dia, vamos explicar como a oficina vai funcionar e pedirei que 
alguém fique responsável pelo tempo (guardião); também faremos uma 
dinâmica rápida de sorteio, para que um fique responsável pelo cuidado 
do outro durante o percurso. 

Avaliação do dia: em uma folha de sulfite, os jovens deverão colocar os 
espaços percorridos (como se fosse um mapa mesmo) e o que os marcou 
em cada parada.  
 
Jornalismo & Escrita Criativa – Plano de aula 2 

FOCO DO ENCONTRO 
promover um giro pelos gêneros que já vimos até aqui e apresentar novos, 
assim como suas características. o importante não é que a turma neces-
sariamente defina tecnicamente cada gênero, mas sim que consiga difer-
enciar na leitura e esteja ciente das dezenas de possibilidades na hora de 
produzir os próprios textos sobre o bairro e seus personagens (no sentido do 
que cada gênero pode contribuir). 
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Atividade 01: esse texto é meu! 
Duração: 40 min
Objetivo: provocar um brainstorm e acessar os conteúdos que cada um 
já tem sobre os gêneros que iremos analisar nessa oficina. 
Dinâmica: a ideia dessa atividade é que cada jovem represente um 
gênero literário/jornalístico. após um sorteio, definiremos quem irá defend-
er os seguintes gêneros:

- Crônica;
- Perfil;
- Folhetim;
- Conto;
- Carta;
- Entrevista;
- Poema.

sete textos serão colocados no centro e, depois da leitura, cada jovem 
deverá dizer qual texto é o seu, isto é, referente ao gênero que está repre-
sentando. para tal, eles precisarão acessar as características que conhecem 
de cada gênero e debater até chegar a um consenso. 
desafio: como teremos o número de gêneros equivalente ao número de 
jovens, é essencial que ninguém falte; que todos consigam chegar a uma 
decisão sobre qual texto pertence a qual gênero. 
 
Atividade 02: descobrindo o meu próprio texto
Duração: 1h20
Objetivo: apresentar um material de apoio sobre os diferentes gêneros, 
suas características e definições e sistematizar o conteúdo visto. 
Dinâmica: em roda, vou entregar um material impresso para que os 
jovens tenham esses conceitos estruturados e iremos conversar sobre o pro-
cesso anterior. Veremos as características de cada gênero nos textos dados 
anteriormente e conversar sobre os argumentos colocados por eles. depois 
disso, faremos uma dinâmica de sistematização: irei selecionar textos dos 
próprios jovens, entregues desde o primeiro módulo até essa semana e, 
divididos em duplas e um trio, eles receberão características específicas de 
cada texto, que condiz com os gêneros estudados. 
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cada grupo deverá analisar e relacionar os conjuntos de características 
dados aos textos. para encerrar, vamos nomear juntos os gêneros presentes 
em cada texto produzido por eles mesmos (é bem possível que tenha mais 
de um gênero em cada texto; essa mistura não traz problemas; discutire-
mos sobre isso também). 

Atividade 03: onde estão esses textos? + desafio da semana
Duração: 1h
Objetivo: trazer para o debate um ou dois casos de quando a respons-
abilidade com a palavra postada (internet) falha. também vamos ler os 
textos produzidos durante a saída na oficina anterior e propor um desafio 
para a próxima semana. 
Dinâmica: inicialmente, vou perguntar em que lugares podemos encon-
trar textos nos gêneros estudados. após a colheita, direi que os textos lidos 
na atividade 1 foram retirados de redes sociais e da internet (blogs) e pro-
por um passeio por esse universo. Veremos quais ferramentas online temos 
para a disseminação dos textos que produzimos e, para além disso, qual 
a nossa responsabilidade com a história postada. Veremos casos polêmicos 
e retomaremos a conversa que tivemos no final do módulo 1 sobre blogs e 
tumblr. 

m
Ó

d
u

lo
 2



Atividade 04: o que fizemos e por que fizemos?
Duração: 30 min
Objetivo: avaliar o dia e detectar as dúvidas que ficaram.
Dinâmica: em uma folha de sulfite os jovens deverão responder o que 
foi feito ao longo da oficina e por que. serão direcionados a expor o que 
ficou claro e que ainda é confuso; com o que se identificaram; se o que 
viram foi totalmente novo ou não.

Avaliação do dia: em uma folha de sulfite, os jovens deverão colocar os 
espaços percorridos (como se fosse um mapa mesmo) e o que os marcou 
em cada parada. 

Fotografia & Vídeo – Plano de aula 1 

FOCO DO ENCONTRO
propor um reconhecimento dos arredores da praça do campo limpo a 
fim de mapear histórias e estimular o registro através de alguns formatos 
audiovisuais. 

Atividade 01: andança - preparação
Duração: 30 minutos
Objetivo: preparar a turma para a saída em campo.
Dinâmica: iremos dividir a turma em duas equipes, uma com três pes-
soas e outra com quatro, ambos sendo direcionada uma pela educadora e 
outra pelo monitor.
as equipes receberão envelopes com as diretrizes de todas as ações que a 
atividade terá desde o início do dia até o final.
o primeiro deles será entregue ainda nas proximidades do cita e terá 
como direcionamento:
“escolham quem será: o guardião do tempo (responsável por cuidar do 
tempo durante o dia); o/a guia (responsável por guiar o grupo na an-
dança); o/a click (responsável pelo registro fotográfico da andança) e o/a 
prancheta (responsável pelo registro escrito da andança)”.

depois que definirem, as equipes ganharão o segundo direcionamento:
equipe 01: “caminhem até o lado esquerdo da avenida carlos lacerda. o 
ponto de partida de vocês é o mcdonald’s”.
equipe 02: “caminhem até o lado direito da avenida carlos lacerda. 
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o ponto de partida de vocês é o posto de gasolina ao lado do antigo 1000 
graus”.

Atividade 02? andança - reconhecimento
Duração: 30 minutos
Objetivo: explorar o percurso oferecido na atividade.
Dinâmica:  assim que as duas equipes chegarem ao ponto de partida de 
cada uma, eles ganharão o próximo direcionamento:

“hora de explorar! Vocês têm 30 minutos para conhecer o percurso 
abaixo. olhem com a atenção para: o que temos nesse percurso? tudo 
nesse momento é objeto de estudo, então reparem nos mínimos detalhes e 
nas coisas óbvias.
ferramentas disponíveis para isso: fotografia (tiradas com o celular) + de-
scrições escritas”.

a ideia é que além de olhar o óbvio (comércios, pontos de ônibus, pedes-
tres, casas, ruas), as equipes possam perceber o que identifica aquele lado 
da rua, por exemplo: que cores ela têm, que objetos têm em abundancia e 
quais em escassez, o que chama a atenção por ser diferente ou por causar 
estranhamento. 

Atividade 03: andança - história 
Duração: 1 hora.
Objetivo: descobrir a história de comerciantes locais; estimular a prática 
de perguntas para uma entrevista. 
Dinâmica: finalizada o desafio anterior, entregaremos o próximo dire-
cionamento:
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“nesse reconhecimento vocês encontram pessoas e comércios. se vocês pu-
dessem eleger dois comércios que identificassem o percurso que vocês estão 
fazendo, quais seriam?
hora de descobrir a história deles. Vão até esses locais e descubram qual a 
história de cada um deles.
ferramentas disponíveis para isso: vídeo de celular + perguntas. 
Importante: lembrem-se que esse percurso é uma jornada, 
então os vídeos produzidos para contar a história desses 02 
comércios precisam ser vídeos com começo, meio e fim, nada 
de gravar na vertical, outras pessoas possam acessar essa 
história depois!”

Atividade 04: andança – povo fala
Horário: 30 minutos.
Objetivo: estimular a criação de perguntas; exercitar a abordagem.
Dinâmica: finalizada o desafio anterior, entregaremos o próximo dire-
cionamento:

“Vocês já fizeram o reconhecimento pessoal do percurso, colheram história 
de comerciantes locais. agora é a vez de saber a opinião do público. en-
contrem de 03-05 pessoas que tenham perfis diferenciados para que vocês 
façam pelo menos 04 perguntas para elas. claro, não se esqueçam que 
estamos em uma exploração para descobrir o que identifica esse percurso 
que vocês estão fazendo.
ferramentas disponíveis para isso: papel e caneta.

Importante: pergunta que se responde com sim ou não, não é 
pergunta que deva nem ser pensada. Põe a cachola para fun-
cionar com os parceiros e descubram quais as melhores per-
guntas para descobrir o que o público acha”.

Atividade 05: andança – videoarte.
Duração: 30 minutos 
Objetivo: estimular o olhar subjetivo no meio de tantas atividades obje-
tivas.
dinâmica: finalizada a atividade anterior, entregaremos o próximo dire-
cionamento:
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“depois de andar tanto, de conversar com tanta gente, de pensar em 
perguntas, é hora de fechar os olhos e respirar fundo. esse desafio é para 
que vocês observem por 10 minutos quais são os detalhes que passam des-
percebidos por todo mundo nesse percurso. o audiovisual é feito de respi-
ros também, de construções poéticas e artísticas, não só de objetividade e 
linearidade.
ferramentas disponíveis para isso: um vine publicado.” 

Atividade 06: andança – parada final.
Duração: 01 hora.
Objetivo: reunir as duas equipes ao ponto final da andança e colheita de 
alguns processos.
dinâmica: finalizada a atividade anterior, entregaremos o próximo dire-
cionamento:

“Muito bem exploradores guardem tudo o que coletaram na mochila 
e vamos ao encontro da outra equipe. O ponto final é o CEU Campo 
Limpo.”

chegando ao ceu campo limpo faremos uma colheita das sensações que 
cada um teve ao participar dessa andança. nesse momento, pedirei para 
que eles escolham uma pessoa do grupo para ficar responsável por todo o 
material coletado e que irá enviar para a educadora e o monitor tudo o 
que eles fizeram. futuramente, na semana seguinte iremos publicar esse 
material em um Qr code para compartilhamento direto.
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Fotografia & Vídeo – Plano de aula 2
FOCO DO ENCONTRO 

conceitualizar os processos audiovisuais de um documentário.
Atividade 01: 50/50
Duração: 15 minutos
Objetivo: perceber a construção equilibrada de som e imagem em uma 
sequência de imagens.
Dinâmica: Vendados, os jovens ouvirão uma música. a partir da escuta 
iremos construir qual seria a lista de imagens possíveis para a construção 
de um clipe para ela. finalizaremos passando o videoclipe e percebendo 
quais foram os pontos comuns e diferentes entre as construções pessoais e 
as realizadas. 

Atividade 02: ficção ou não ficção?
Duração: 30 minutos.
Objetivo: diferenciar o que é ficção e não ficção dentro dos formatos au-
diovisuais.
Dinâmica: Várias informações estarão separadas pelo espaço. tere-
mos duas folhas de flipchart onde uma terá escrito ficção e outra não 
ficção. eles terão que colar as informações que acreditam ser de cada 
um em cada espaço correspondente.
para finalizar faremos uma colheita para observar a composição e expli-
car sobre o que diferencia uma produção audiovisual de ficção e outra de 
não ficção.

Atividade 03: documentário – assim que se faz!
Horário: 1 hora e 30 minutos.
objetivo: exercitar e conhecer as estruturas da produção documental.
dinâmica: iniciaremos a atividade fazendo uma colheita sobre o que sen-
tiram assistindo o documentário passado na semana anterior. a ideia é 
que a partir desse levantamento a gente desconstrua alguns pensamentos 
de “monótono” ou de “chato”, que são atribuídos, muitas vezes, aos docu-
mentários.
logo em seguida, faremos uma roda rápida para saber o que eles acredi-
tam que seja um documentário, qual a primeira palavra que vem na 
cabeça de cada um e o que eles acham que é fundamental que tenha em 
um filme com essa característica.
após isso, dividiremos o grupo em dois e colocaremos algumas palavras 
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chaves para que todos vejam: personagem + roteiro + linguagem + 
estrutura. a partir daí a atividade se dividirá em 04 fases:

15 minutos - personagem (escuta):
cada equipe terá que conversar com três pessoas diferentes e descobrir 
qual a história de cada uma. após a coleta dessas histórias, o grupo precis-
ará definir qual história poderia fazer parte de um documentário feito por 
eles. a ideia é pensar em: quais perguntas devem fazer; que tipo de per-
sonagem está à procura; existe um tema; etc.

15 minutos - roteiro (planejamento):
definido quem será o personagem e se terá um tema norteador, o grupo 
precisará definir qual o roteiro a ser seguido nesse caso. além de pergun-
tas, o que terá nesse filme? existem imagens ilustrativas? existem outros 
tipos de situações que podem ser abordadas para ajudar a contar essa 
história?
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15 minutos - LINGUAGEM (forma):
com o personagem definido, o roteiro pronto, chegou o momento de pen-
sar quais serão as maneiras de capturar o material. o grupo precisará 
definir nesse momento de que maneira serão os enquadramentos feitos 
por eles com os personagens e nos outros momentos. a ideia é que eles 
discutam o posicionamento e a melhor maneira que essa história será con-
tada.

15 minutos - estrutura (prática):
com o roteiro em mãos, os planos definidos, eles terão que dar o rec no 
que eles precisam gravar.

assim que finalizada a atividade, os grupos retornam e com apoio de um 
material iremos refazendo todo o caminho da produção documental.

Atividade 04: roda criativa – que produto eu quero na sessão?
Duração: 01 hora 
Objetivo: estimular e construir o produto que será apresentado na 
sessão comunitária.
Dinâmica: apresentaremos quais são as condições de construção 
desse produto para que eles possam criar uma ação em cima 
desses pontos.
• envolver uma produção documental de até 5 minutos;
• tema girar com o módulo: minha rua, meu bairro;
a ideia é que com post it eles possam pensar e desenhar 
uma proposta em cima de:
• Que ação eu Quero faZer?
• sobre o Que e como É esse docu-
mentário?
• Quem fica responsáVel pelo o 
Quê?
encaminharemos o que for necessário 
para a possibilidade de que no sába-
do seguinte aconteçam as gravações 
desse documentário.
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// um olhar de deNtrO



o módulo 2 foi mão na massa, foi muita criação e Quebra de con-
ceitos de beleZa e ocupação do espaço pÚblico. foi o módulo mais 
prático, sair na rua e de fato analisar a piXação e o graffiti É 
algo Que transforma QualQuer ideia prÉ concebida.   
hoje a piXação tem outro significado para mim e se tornou algo 
lindo, hoje eu reconheço Que É decorrente de uma sociedade 
opressora e desigual. atÉ hoje eu conecto a piXação com a minha 
Vida.
o fato da mari [educadora da oficina de criação gráfica] estar 
enVolVida no meio tambÉm contribuiu muito para nossa com-
preensão, ela nos ensinou com muito amor todas as tÉcnicas Que 
ela sabia e nos feZ perceber Que se praticarmos cada VeZ mais, ser-
emos melhores.

daniele araújo, 
participante da oficina de criação gráfica

o módulo 2 foi um dos mais incríVeis por conhecer tantas pessoas 
Que ViVem ao nosso redor com histórias tão lindas.  relembrei do 
projeto arrastão e de Várias eXperiências na pracinha e no campo 
limpo em geral.
É incríVel como Às VeZes deiXamos passar pessoas Que têm histórias 
tão surreais e procuramos longe o Que se tem tão perto.

débora reis,
participante da oficina de fotografia & Vídeo
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após passarem pelas importantes e 
necessárias experiências de conhecimento 
de si, descoberta do outro e sensibilização 
do olhar, chega o momento dos meninos e 
meninas serem provocados a aprofundar 
suas reflexões. com o tema “minha esco-
la” as reflexões caminham no sentindo de 
entender os processos de aprendizagem e 
qual o papel da educação na atual socie-
dade. o convite aqui é se debruçar sobre 
essa reflexão de uma maneira crítica, mas 
também valorizar, reconhecer e promo
ver os “pontos de luz” que existem nas es-
colas. 
além de atividades e vivências que esti-
mulam os jovens a questionar e refletir 
sobre o atual modelo de educação e ir à 
busca dos professores, coordenadores e di-
retores de suas escolas para vivenciarem 
outras formas de ensinar e aprender, esse 
módulo também tem uma provocação: 
quem diz o que devemos aprender na 
vida?
depois de vivenciarem no segundo módu-
lo tantos encontros com antigos mora-
dores, e passarem pela experiência de 
conhecer melhor o lugar onde vivem, é 

possível perceber a importância das 
experiências informais nas ruas, nas praças, 
no trabalho, nos pátios, além das salas de 
aula, para o processo de aprendizagem, 
entendendo que a escola não é único lu-
gar possível de se aprender, os professores 
não são os únicos capazes de ensinar e os 
conteúdos curriculares não são as únicas 
coisas que podemos e devemos estudar. 
É possível enxergar que todo lugar, toda 
troca, toda conversa, toda vivência é uma 
oportunidade para se construir saberes.

para ajudar aos jovens nessa reflexão, eles 
são convidados, depois de um longo pro-
cesso com tecnologias sociais que ajudam 
a acessar a inteligência coletiva, a serem 
eles mesmos educadores de si. para isso, 
são selecionados temas de interesse de 
aprendizado da turma, baseado naqui-
lo que cada um oferece de bom para o 
mundo, esses temas são estudados coleti-
vamente por toda a turma, onde todos se 
enxergam como aprendizes e educadores, 
capazes de ensinar porque capazes de 
aprender.

uma educação de qualidade é aquela que instiga o aprendiz a buscar seu próprio 
conhecimento, que permite compreender melhor o ambiente sob os seus diversos as-
pectos, favorece o despertar da curiosidade intelectual, estimula o sentido crítico e 
permite compreender o real, mediante a aquisição de autonomia na capacidade de 
discernir. o aprender a aprender exercita a atenção, a memória e o pensamento. 
estimula a tomada de decisão consciente, a autonomia e a criticidade.

//minha eScOla

aPrender a apreNder
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//Planejamentos



Oficina Transversal – Plano de aula 1
Atividade 01: melhor jeito do mundo em aprender
Duração:  01 hora
Objetivo:  buscar os elementos físicos que condicionaram o bom aprendizado para 
os jovens ao longo da sua vida.
Dinâmica: serão três rodadas, como um world café. na primeira delas teremos a 
seguinte pergunta, com dez minutos para resposta: 
1.  em qual momento eu aprendi mais e melhor na minha vida? 
2.  na rodada 2, quais eram as condições físicas desse espaço em que eu aprendi? 
3.  e, na terceira, quais eram as características das pessoas que participaram do meu 
processo de aprendizado? 
em seguida, acontecerá uma colheita de todos. 

Oficina Transversal – Plano de aula 2

Atividade 01: conectando pontos de luz
Duração: 1 hora
Objetivo: listar os professores pontos de luz da turma e qualificar as qualidades 
comuns desses professores.
Dinâmica: todos recebem um papel e caneta. em seguida, eles são convidados a 
colocar o nome do professor que mais gosta e a matéria que leciona. depois, todos os 
jovens apresentam seus educadores. em seguida, qualificar o que existe em comum 
entre todos os educadores 

Atividade 02: achando o que é comum entre eles.
Duração:  1 hora.
Objetivo:  construir um painel identificando o que existe em comum entre todos os 
educadores mapeados acima.
Dinâmica:  cada jovem vai na frente da sala. fala sobre seu ponto de luz, de-
stacando as qualidades deles que o elevam a condição de pontos de luz. paralelo 
a isso, os jovens vão anotando o que é comum com o seu educador. no fim, todos 
apresentam apenas as qualidades que se repetiram.

Atividade 03: Qualidades de uma escola dos sonhos
Duração: 50 minutos
Objetivo:  a partir de uma projeção de mundo ideal, visualizar como estaria estru-
turada, com quais conteúdos e matérias, uma grade curricular dos sonhos dos jovens, 
considerando seus interesses conectados ao mundo real e não a matérias previa-
mente estruturadas e definidas.
dinâmica: no formato world café e com três cartolinas, eles serão convidados em três 
rodadas a discutirem sobre período da aula, duração, e outros fatores que poderiam 
influenciar seu aprendizado. nas três rodas, serão discutidos:
1.   como essa escola seria fisicamente?
2.   o que não poderia faltar de jeito maneira nela?
3.   Quais matérias deveriam constar em sua grade curricular?
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Criação Gráfica – Plano de aula 1

foco do encontro
a ideia deste encontro é criar um banco de elementos que possam con-
tribuir para a construção do produto do módulo. assim, o foco é mostrar 
diversas referências para que eles possam criar as suas próprias caixas de 
ferramentas.
Atividade 01: acolhida
Duração: 20 minutos
Objetivo: focá-los nas atividades que realizaremos neste dia.
Dinâmica: iniciar com um relaxamento corporal 
- pedir para que os meninos andem rápido, devagar, correndo e de outros 
modos e fazer com que eles sintam os efeitos em seu corpo, de cada forma 
desse andar.
- por fim, pedir que deitem no chão, fechem os olhos e prestem atenção 
em cada parte de seus corpos e em suas respirações.
 
Atividade 02: apresentação de referências e início de construção de 
quadro de inspirações
Duração: 2 horas e 30 minutos
Objetivo: criar início de banco de dados para a construção de produto 
do módulo
Dinâmica: será solicitado que os participantes tragam, nesta semana, 
um livro/quadrinho/revista que tenha ficado na memória deles e um livro 
didático.
a partir disso, trabalhar com eles as plataformas de história em quadrin-
hos, fanzine, livro infantil, livro didático, revista, pôster. disso, pedir que 
eles selecionem quais são as contribuições que cada uma delas pode ter 
num processo de aprendizagem.

Criação Gráfica – Plano de aula 2

foco do encontro
tipografia e diagramação

Atividade 01:  resgate
Duração: 30 minutos
Objetivo: resgatar tudo o que vimos no módulo até então, de forma a 
focá-los para o olhar de construção
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Dinâmica: perguntar para os participantes quais aspectos que conver-
samos até então, o que ficou marcado. tentar focar este momento de 
revisão para o fato da construção do produto, tentando falar sobre quais 
cores, quais tipos escolher e quando.
Atividade 02: banco de fontes
Duração: 90 minutos
Objetivo: trazer repertório de fontes para os participantes
Dinâmica: em três duplas, os participantes explorarão três bancos de 
fontes gratuitos, de forma a criar repertório para eles, para que possam 
criar ideia de intencionalidade.

após este primeiro momento, será dito para que eles possam escolher 5 
fontes que chame a atenção deles por algum motivo. as duplas apresen-
tarão este material para o restante da turma.
para que não escolham apenas fontes com uma funcionalidade, será dito 
para que eles contemplem, ao menos, uma fonte para textos mais longos 
e uma para títulos.

Atividade 04: diagramação: aspectos teóricos
Duração: 30 minutos
Objetivo: abordar aspectos teóricos da diagramação, de forma a revisar 
o que foi visto no primeiro módulo e que possam aprofundar um pouco os 
conhecimentos até então.
Dinâmica: a partir de aula expositiva, levar para eles alguns vídeos, ex-
emplos e conceitos de diagramação.

Atividade 05: um ensinamento, uma página
Duração: 1 hora
Objetivo: possibilitar uma diagramação artesanal, forma que os partici-
pantes desejam que seja o produto deles.
Dinâmica: será dito para que eles pensem em algo que gostariam de 
ensinar e que pensem em uma página para isso, pegando todos os aspec-
tos vistos até então: cor, letra, diagramação. cada um apresentará seu 
produto para os outros colegas.
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Jornalismo & Escrita Criativa – Plano de aula 1
Atividade 01: por um mundo mais coeso e coerente
Duração: 2h
Objetivo: aplicar três dinâmicas diferentes que tragam os princípios da 
coesão e da coerência para o universo mais próximo dos jovens e revele a 
importância de ambas na criação de textos mais estruturados e que ten-
ham mais rigor técnico. 
Dinâmica: na primeira meia hora, vamos ouvir a música “domingo 
no parque” (http://letras.mus.br/gilberto-gil/46201/) para introduzirmos 
o tema da coerência e coesão e chegarmos juntos a uma definição satis-
fatória. 

após isso, vou entregar uma série de palavras que deverão ser colocadas 
em ordem da maneira que parecer mais adequada para cada um (todos 
receberão as mesmas palavras justamente para que possamos enxergar as 
diferenças de percepção e construção de texto partindo da mesma base). 
o texto referência será:
“Poema nos meus 43 anos” de charles bukowski. na hora de re-
tomarmos, a ideia é que levantemos o que cada um pensou e no que se 
baseou para chegar à essência dos novos textos e, depois, ao lermos o orig-
inal, entender se houve ou não coerência e coesão na organização de cada 
um (é importante destacar que não há certo e errado nas ideias, mas 
sim na maneira como apresentamos essas ideias; se houver problemas de 
coerência e coesão, a ideia também é prejudicada, já que não fica clara 
para os leitores). 

a terceira parte é bastante parecida, com estratégias pontuais. cada jo-
vem receberá frases separadas do texto o bilhete do amor, do escritor 
elias josé:
Logo que colocou os objetos embaixo da carteira, Pitu encontrou o 
bilhete. Leu, ficou vermelho, colocou no bolso, não mostrou para 
ninguém. De vez em quando, mordia-lhe uma curiosidade grande, 
uma vontade de reler para ter certeza. Era uma revelação que ele não 
estava esperando. Não podia dizer que estivesse achando ruim, pelo 
contrário... Ele estava com vontade de olhar para trás, para as últi-
mas carteiras e procurar por uma resposta com o olhar. Era um tími-
do e não se encorajava. A professora explicava num mapa as regiões 
do Brasil e ele viajava num rumo diferente.
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será orientado que os jovens poderão fazer uso de conjunções para con-
struírem seu próprio texto. além disso, eles deverão imaginar (e registrar) 
quem escreveu o bilhete (características desse personagem oculto) e o que 
estava escrito. por fim, deverão dizer qual é a continuidade do texto. de-
pois, vamos reunir todas as produções e o original, apontar as diferenças 
e semelhanças e experimentar trocar alguns conectivos com o intuito de 
exemplificar quando há problemas de coesão. 
nos últimos 30 minutos, faremos uma colheita do conteúdo visto a fim de 
aclarar as dúvidas, reforçar os conceitos entendidos e, se necessário, revisi-
tar as definições iniciais e reconfigurá-las.

Jornalismo & Escrita Criativa – Plano de aula 2
FOCO DO ENCONTRO
a partir da construção coletiva e análise de referências, apresentar as 
ferramentas jornalísticas fundamentalmente utilizadas na redação de 
matérias. caminhar com a produção do blog considerando as sugestões de 
cada um para o layout e o conteúdo do produto. 

cronograma de atiVidades do dia

Atividade 01: avaliação dos conteúdos vistos na oficina 2
Duração: 20 min
Objetivo: enxergar o que ficou marcado para cada um dos conceitos 
estudados na oficina anterior. 
Dinâmica: em uma folha de papel, vou pedir que cada jovem escreva 
o que foi mais marcante nas atividades do sábado passado, solicitando 
que eles avaliem não apenas o que entenderam e apontando o que ficou 
de dúvida; mas pensando também na maneira como os conteúdos foram 
apresentados (didática). 
*enquanto cada um escreve, eu irei conversar com a beatriz sobre os con-
teúdos passados já que ela precisou faltar e, portanto, não poderá avaliar 
o processo.   

Atividade 02: por dentro das técnicas do jornalismo
Duração: 2h10 
Objetivo: introduzir os conceitos mais básicos do exercício do jornalismo 
(principalmente o impresso), assim como os termos mais usados e as carac-
terísticas do telejornalismo, revista, jornal impresso e webjornalismo.
análise de veículos mais conhecidos na área. 
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Dinâmica: num primeiro momento da oficina, pedirei que eles escre-
vam em post-its e colem em cada boneco respectivo as características 
pesquisadas durante a semana sobre telejornalismo, revista, jornal impres-
so e webjornalismo. iremos ler juntos e procurar estabelecer semelhanças 
e diferenças entre os meios, destacando as características mais peculiares 
de cada um. também faremos uma retomada ao final das contribuições 
para deixar claro os princípios de cada meio. 
após isso, entregarei um material de apoio para eles contendo as 
definições de:
- lead, pirâmide invertida, título, chapéu, editorias, lauda, pauta, públi-
co-alvo

em um varal disposto na sala, estarão expostas referências de jornal im-
presso, revista, e matérias online; no datashow irei passar um exemplo 
do telejornalismo. divididos em duplas, eles deverão encontrar em cada 
referência, os conceitos listados no material de apoio. 
ao final, na colheita, iremos visitar detalhadamente cada referência a fim 
de apresentar conceito a conceito, explicando os conteúdos e tirando as 
dúvidas.  

Atividade 03: primeira definição do layout e conteúdo do blog
Duração: 1h

Objetivo: reunirmos as pesquisas e sugestões de cada um a respeito do 
layout do blog e o que já está sendo escrito sobre o tema. 
Dinâmica: Vamos visitar os posts de cada um (compartilhados durante 
essa semana no grupo da turma no facebook) e debater sobre as ideias 
que surgiram. o ideal é fecharmos a primeira ideia de layout (estrutura) 
do blog e vermos o que já existe de conteúdo para que na próxima sema-
na possamos ter a nossa reunião de pauta para definição de assuntos mais 
fechados.
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Fotografia & Vídeo – Plano de aula 1
FOCO DO ENCONTRO
explorar as técnicas de roteiro a partir do software celtX e a estrutura 
que ele propõe; iniciar a reflexão sobre os processos de composição dos 
elementos de filme (visuais, sonoros, verbais); descobrir as funções cruciais 
para a produção de um filme e o que cada uma é responsável.
Atividade 01: funções – quem são e para que servem?
Duração: 01h00
Objetivo: explorar a partir das atividades feitas em casa, quais são as 
funções cruciais para a produção do filme e quais suas responsabilidades.
Dinâmica: cada uma das funções que eles levantaram na oficina passa-
da estarão pregadas formando um grande painel. junto com elas teremos 
as responsabilidades que eles trouxeram como sendo de cada um (tarefa 
de casa).
começaremos mostrando para eles as 3 grandes fases da produção de um 
filme: prÉ produção, graVação, pós produção.
após isso, veremos o vídeo “a fórmula do cinema – extra do filme as mel-
hores coisas do mundo, dir. lais bodanzky, 2010” e faremos uma limpeza 
de quem eles acreditam que não podem faltar para que o filme seja feito 
no final das contas. 
terminaremos a oficina com a provocação de quais qualidades as funções 
que fechamos juntos, precisam ter e quais eles acreditam que cada um da 
turma  possui.

Atividade 02: eu assisto, logo escrevo.
Duração: 01h20
Objetivo: explorar a escrita na organização e guia de uma história; de-
scobrir o software celtX como suporte para formatação e estruturação 
de roteiros.
Dinâmica: iniciaremos a atividade expondo a construção básica de um 
filme (elementos visuais, elementos sonoros, elementos verbais), situando 
como fizemos isso no módulo ii e como faremos no módulo iii. em seguida, 
os jovens terão que verbalizar o que eles veem como cada um desses ele-
mentos dentro dos filmes que já viram.
aproveitando o gancho, começaremos com os elementos verbais e a con-
exão com o roteiro. entregaremos os roteiros que eles fizeram no módulo 
anterior, provocando-os para que entendam como foi que organizaram e 
pensaram o roteiro naquele momento.
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depois desse levantamento, veremos uma cena do filme “as melhores cois-
as do mundo, lais bodanzky, 2010” e cada um precisará colocar no papel 
o que verão na cena, todos os elementos.
logo em seguida, entregaremos três exemplos de roteiros para que ob-
servem como eles são estruturados e juntos, legimitando suas característi-
cas.
a segunda etapa da atividade será aproveitar esses exemplos para 
navegarmos pelo celtX e em como ele se organiza. para experimentação 
veremos uma outra cena do filme e os jovens terão que redigir a cena 
usando o software. Veremos como era a descrição no roteiro original e na 
que cada um criou.

Atividade 03: produto – sessão comunitária
Duração: 45 minutos
Objetivo: apresentar alguns formatos de ficção e explorar a partir das 
ideias desenvolvidas pelos jovens, qual a melhor opção para o grupo e o 
módulo.
Dinâmica: faremos uma rodada onde cada um pega a ideia desen-
volvida do outro e coloca quais as dúvidas que ela gera e quais os elemen-
tos positivos. depois disso, colocaremos todas juntas e abriremos um espaço 
para trazer as dúvidas e levantar os pontos positivos em um papel a par-
te.
depois disso, apresentaremos para eles quais são os requisitos do produto 
desse módulo:
   1.  ter até 10 minutos de duração;
   2.  girar dentro da temática do módulo e na provocação “como eu 
aprendo/ensino no mundo?”;
   3.  estruturar um plano de distribuição na semana seguinte da sessão 
comunitária;
   4.  estruturar um plano de produção para o filme.
a partir a ideia é fechar qual o nosso caminho base do roteiro, trazendo os 
elementos da jornada do herói para facilitar esse momento.
tirar encaminhamentos de quem serão as pessoas que ficarão responsáveis 
pela escrita do roteiro base para a semana seguinte.

Fotografia & Vídeo – Plano de aula 2
FOCO DO ENCONTRO
explorar as técnicas de iluminação, composição, movimento e posiciona-
mentos de câmera como processo de construção visual de um filme.
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Atividade 01: escaletar!
Duração: 1h30 minutos
Objetivo: identificar em que altura da construção do roteiro o grupo 
está; trazer a ferramenta da escaleta para a organização das cenas.
Dinâmica: a preferência é que a estrutura da oficina seja montada no 
bosque (verificar a probabilidade de chuva). na roda verificaremos em 
que situação o grupo desenvolveu a história. a partir daí dividiremos o 
material que existe em cenas e montaremos um painel para a visual-
ização de todos, construindo assim a escaleta do filme.
nesse momento será importante pontuar coisas importantes: personagens 
principais, locações, objetos de arte aparentes.
assim que estiver escaletado, faremos os encaminhamentos para a final-
ização da segunda versão do roteiro com as adequações que apareceram. 

Atividade 02: o que a luz me conta?
Duração: 1 hora.
Objetivo: explorar os conceitos da fotografia dentro da produção de um 
filme; provocar o olhar apurado para uma narrativa visual a partir da 
iluminação.

Dinâmica: faremos uma retomada básica do que eles se lembram 
quando falamos sobre: fotografia – filme – construção visual. a partir des-
sa construção, iremos pontuar alguns eixos fundamentais da fotografia no 
audiovisual. 

   1.  enquadramentos & posicionamentos: retomaremos com um material 
de apoio prático quais são os planos e posicionamentos utilizados em um 
filme;
   2.  repertório filmico: na prática, trarei alguns trechos ou frames de en-
quadramentos e posicionamentos para conversarmos como na prática eles 
constroem aquela imagem/situação/personagem de alguma maneira;
   3.  luz: nesse momento a ideia é expor conceitos básicos (quente/frio, 
relação direta com enquadramentos e posições) e em seguida mostrar 
referências muito diferentes umas das outras.
   4.  eixo: por fim, o último ponto para se falar será o eixo. pegando o 
gancho da oficina passada sobre direção, faremos o exercício básico de 
posicionamento para verificar como estaria o eixo da cena. o importante 
desse momento é trazer para a turma o plano contra plano, muito utiliza-
do em qualquer produção.
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Atividade 03: exercitando!
Duração: 40 minutos
Objetivo: praticar a organização e a estrutura de gravação de uma 
cena.
Dinâmica: teremos inicialmente um painel com as seguintes funções: 
direção – produção – fotografia – direção de arte. não 
teremos nesse exercício a função de som, pois como existe a necessidade 
de operar um equipamento e isso será na próxima oficina, acho pruden-
te não trazer algo que não visto por todos nesse primeiro momento e 
explorar as funções que já tiveram momentos específicos: direção e fo-
tografia.
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pedirei para que cada um coloque seu nome na função que deseja exer-
cer nesse primeiro exercício e que quando fecharmos a primeira configu-
ração, reparem em o que cada um irá contribuir para o desenvolvimen-
to do exercício e da cena.
entregarei uma cena para eles e pedirei para que:
   •  façam a decupagem base da cena;
   •  pensem na função que escolheu e como irá desenvolvê-la;

caso o grupo resolva a cena e tenhamos tempos, faremos uma segunda 
rodada com funções trocadas.
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// um olhar de deNtrO



o terceiro módulo para mim foi bem difícil. por alguns prob-
lemas pessoais, acabei tropeçando nos meus próprios pÉs. perdi 
algumas oficinas, e assim, o conteÚdo,  mas me trouXe grandes 
VisÕes sobre mÉtodos de ensino-aprendiZagem. a forma como Via 
a escola, os professores e alunos - Que somos todos nós - e como 
passei a Ver por conta dessa eXperiência foi surreal. gostei mui-
to, mesmo não estando tão presente e produZindo a todo Vapor. 
enfim, aos trancos e barranco, tudo Valeu a pena.

Thatielle Freitas
Participante da oficina de Jornalismo & Escrita criativa

o módulo 3 foi o mais desafiador. cada dia era um bug diferente. 
nunca sabia se o tonY estaVa brincando com a gente e na oficina 
tÉcnica nos aprofundamos mais no jornalismo e foi bem legal 
conhecer melhor sobre. aprendemos a escreVer matÉrias jor-
nalísticas e foi incríVel. alÉm disso, comecei a ter outra Visão so-
bre a escola, comecei a Questionar o sistema À minha Volta. fiZ a 
fuVest e agora estou me perguntando o por Quê as pessoas espe-
ram um ano inteiro pra refaZer a proVa e acertar apenas poucas 
QuestÕes a mais. não faZ sentido para mim (e mesmo assim me Vejo 
presa a isso). todos somos muito (muito) maiores do Que a folha 
diZendo Que Você alcançou a pontuação ideal. somos maiores 
Que tudo isso.

Thaís Zanetti 
Participante da oficina de Jornalismo & Escrita Criativa
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a palavra que define este último estágio do 
processo é protagonismo. neste momento 
os participantes recebem o desafio de organizar 
a sessão comunitária inteiramente sozinhos e os 
educadores e educadoras passam a ser consul-
tores conforme as necessidades levantadas pelos 
jovens. esta sessão comunitária deve cumprir 03 
objetivos: 1) conectar todos os personagens que 
passaram pela jornada da escola comunitária 
de comunicação ao longo do ano, 2) ser feito de 
maneira coletiva entre todas as oficinas educa-
tivas, 3) gerar algum tipo de marca na comuni-
dade de campo limpo, assim como presenteá-la.

serem responsabilizados a organizarem esta 
vivência traz todo o sentido para a experiência 
vivida até aqui, permite que coloquem em práti-
ca todo o saber construído durante o caminho ao 
planejarem todas as atividades, montar o cro-
nograma e orçamento, entender a importância 
dos prazos,  tornando mais observável seu papel 
na construção da sua própria aprendizagem, im-
portância para o grupo, responsabilidade de suas 

ações e seu poder de ação e transformação no 
mundo, pois acreditamos que educação é uma 
forma de intervenção no mundo, onde aquele 
que aprende é capaz de recriar o ensinado de 
acordo com suas percepções, não sendo apenas 
um reprodutor.

Saídas culturais - durante este quarto módulo 
os jovens também têm a oportunidade de visitar 
lugares e conhecer pessoas que podem ampli-
ar sua experiência na área comunicação, como 
emissoras de televisão, rádio e revistas, a partir 
de um mapeamento dos interesses do grupo.em 
2015 foram feitas visitas ao Grupo Estadão, 
onde conheceram o parque gráfico e o cotidiano 
de trabalho, ao senai Mooca, uma das 
melhores escolas do mundo na área de artes 
gráficas, ao PROJAC e ao Voz nas Comuni-
dades, um jornal feito pelos jovens da comuni-
dade para contar o que acontece no morro do 
alemão, rio de janeiro.

“Aprender a fazer não pode, pois, continuar a ter o significado simples de preparar alguém 
para uma tarefa material bem determinada, para fazê-lo fabricar alguma coisa. Como conse-
quência, as aprendizagens devem evoluir e não podem mais serem consideradas como sim-
ples transmissão de práticas mais ou menos rotineiras.” ²
assim, desenvolver competências humanas, além das técnicas, se torna fundamental. a escola de 
notícias elencou 30 qualidades que considera de extrema importância para qualquer comunica-
dor. são elas: receptividade, autoconfiança, doação de vida, emoção, liberdade, auto-observação, 
identidade, fogo interior, abundância, liberdade com direção, flexibilidade, susceptibilidade, comu-
nicação afetiva, ação constante, dinamismo, transcendência, ascensão, empatia, foco, entrega, in-
clusão, abrangência, vivificação, expansão, reconhecimento de limites, reflexão, crítica, fibra ética, 
interdependência, responsabilidade, olhar apreciativo.

//meu
territóriO

aPrender a faZer

_________________________________________________________________________________
¹freire, paulo. pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa – são paulo: paz e terra, 

1996
²¹delors, j. educação: um tesouro a descobrir. 2ed. são paulo: cortez. Quarto capítulo
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Quando falo do Quarto módulo, sempre Vem e minha cabeça À sessão 
comunitária. estar faZendo parte de algo de grande importÂncia, 
algo Que nos represente. toda a correria, adrenalina, frustação, 
felicidade! e as recompensas, peQuenas ou grandes não importa, são 
nossas recompensas.
para mim essa É melhor descrição da Vida! do módulo! e de todo o 
meu processo na escola de notícias!

Paulo Poltroniere 
Participante da oficina de Criação Gráfica
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o encerramento deste ciclo se dá com 
uma viagem para um lugar escolhido de 
acordo com o perfil de cada turma com 
o objetivo de desenhar o futuro do gru-
po para o ano seguinte. a ideia é sair de 
um espaço comum fisicamente para viv-
er uma experiência completamente dife-
rente. este fim de semana fora da cidade 
de são paulo é uma jornada em si mes-
mo, que se inicia com um momento de 
introspecção, enquanto olham para si 

relembrando tudo que viveram durante o 
ano e reconhecendo quem eram e quem 
são até aqui, num processo de percepção 
de que estamos em constante transfor-
mação; em seguida, são convidados a 
continuar este processo coletivamente, 
relembrando a jornada e construindo 
a identidade do grupo seguidos de um 
momento de trocas e conversas sinceras. 
chega então o momento tão esperado e 
merecido de celebração.

( mental e fisicamente )

“Quando a palaVra empatia entra numa conVersa cotidiana 
minha, logo me Vem À cabeça a Viagem  de fim de ano da ecomcom 
2013. ter a primeira turma da ecomcom reunida num fim de semana 
em paratY para recordar uma jornada tão linda foi magnífico! 
não consigo descreVer o Quão importante foi esse fechar de um 
ciclo pra mim como pessoa, pois mesmo em pouco tempo de con-
ViVência só amor trasbordaVa do peito de Quem morou durante 
três dias na casa dolago.”

Fernanda Moraes
Participante da ECOMCOM 2013 sobre a viagem para Paraty

a Viagem de fechamento foi uma eXperiência incríVel (só de lem-
brar... saudades). me trouXe um momento de paZ, harmonia, e mui-
to amor entre todo mundo.

Quero a Viagem de noVo!

Pablo Pereira
Participante da ECOMCOM 2014 sobre a viagem à Juquitiba

//saindo
dO luGar

comum
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a Viagem para juQuitiba foi muito boa, pois o lugar era calmo e 
afastado de tudo. me senti liVre para ser eu mesmo e um sentimen-
to bem forte de amor pelo próXimo estaVa lá. depois dessa eX-
periência Quis mudar totalmente minhas atitudes sobre tudo Que 
ViVia e me ancorar em apenas uma coisa, amor.

Leonardo Nunes
Participante da ECOMCOM 2014 sobre a viagem à Juquitiba

lembro-me de ter sido uma Viagem não só À casa do lago, mas ao 
começo da jornada. relembramos de como foi o processo, desde 
o módulo i Quando buscamos as histórias da nossa família atÉ o 
módulo iV, Quando a eQuipe da edn foram os nossos conVidados 
na sessão comunitária. o propósito da Viajem, na minha cabeça, 
era de Ver o pÔr do sol. aconteceu Que foram dois dias de atiVi-
dades, feedbacKs Que fecharam o meu ciclo i na ecomcom, teVe atÉ 
dança circular.

Lucas Rodrigues
Participante da ECOMCOM 2013 sobre a viagem à Paraty
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