
Por que tem 
jornalismo na BNCC?
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A BNCC aborda elementos do jornalismo em vários 
momentos. De forma mais explícita, os processos e reflexões 
aparecem no Campo Jornalístico-Midiático 
(em Língua Portuguesa). 

Mas também estão presentes nas estratégias de construção 
de conhecimento, abordando fontes, investigação e 
comunicação científica, importância da curadoria etc. 

Vamos explorar alguns exemplos, estratégias e motivos para 
conectar jornalismo e educação.
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O campo Jornalístico-Midiático 
da BNCC: 
o jornalismo enquanto objeto 
de conhecimento 
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Grupos de habilidades

FAZER JORNALÍSTICO

Planejar, produzir e 
publicar notícias

Checagem/revisão e 
edição

Linguagem e técnica 
jornalística (hierarquia da 
informação, escolhas 
lexicais etc)

GÊNEROS JORNALÍSTICOS

Notícia, opinião, espaço 
do leitor, entrevista etc

Análise comparativa 
entre veículos

Curadoria de conteúdo

ÉTICA JORNALÍSTICA

Limites da 
imparcialidade e da 
neutralidade

Ponto de vista, 
repertório, escolhas e 
posicionamento

Compromisso com a 
sociedade
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Sugestões para a sala de aula

1. Explorar, a partir de um conjunto de reportagens 

- Como o jornalista fica sabendo dos acontecimentos que ele 
relata? Levantar hipóteses.

- Quem (ou o que) ele consulta para produzir a notícia? 

- Como ele organiza a reportagem? Há algum sentido na 
hierarquia ou diagramação da informação?

2. Aplicar o conhecimento a serviço da comunidade

- Discutir pautas importantes para a escola ou região e planejar 
reportagem

- Publicar para audiência real
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Cuidado com o produto
Jornalismo visual
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Explore formatos
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Pesquisa, investigação 
e narrativas na BNCC: 
o método jornalístico e a 
construção de conhecimento 
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investigar
conectar
recortar

sintetizar
publicar

aprender para 
comunicar 

escutar
assistir

absorver
decorar

reter

aprender para 
fazer prova

EDUCAMÍDIA



EDUCAMÍDIA

Desenvolvendo uma atitude inquisitiva:
A Ilha do Conhecimento e a Costa da Curiosidade

Alberto Cairo / Nieman Lab

https://www.niemanlab.org/2016/03/the-island-of-knowledge-and-the-shoreline-of-wonder-using-data-visualization-to-prompt-exploration/https://www.niemanlab.org/2016/03/the-island-of-knowledge-and-the-shoreline-of-wonder-using-data-visualization-to-prompt-exploration/
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Sugestões para a sala de aula

Levantar questões e curiosidades que podem incentivar pesquisa 
e construção de conhecimento em qualquer disciplina.

- Pergunta disparadora

- Etapas da investigação (método jornalístico)

- Pesquisa, seleção de fontes, edição

- Escolha do formato

- Culminância: projetos diferentes, formatos diferentes
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Perguntas que geram 
perguntas

Quais são as “heranças” da 
chegada do homem à Lua 
que usamos até hoje?

Há planos de voltar à Lua? 
Quando? 

Como se tornar um 
astronauta?

Quem eram as mulheres 
que ajudaram na chegada 
do homem à Lua?

O que acontece com o 
corpo dos seres humanos 
em uma nave espacial? E 
na Lua?



PERGUNTA 
DISPARADORA

Qual é a pergunta que o 
jornalista quer responder? 

Qual o tema que ele se 
propõe a investigar? Para 

quem e por que quer 
comunicar sua 

mensagem? 

O MÉTODO 
JORNALÍSTICO

EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO

É hora de organizar o material.O jornalista 
precisa selecionar as informações mais 

relevantes, contextualizá-las e hierarquizar os 
dados coletados de modo a conquistar a 

atenção do público.

APURAÇÃO

Pessoas, documentos e 
até dados de pesquisas 
podem ser fontes de 
informação para o 
jornalista. Busca-se ouvir 
especialistas no assunto e 
dar espaço a diferentes 
pontos de vista.
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NO JORNALISMO NA EDUCAÇÃO

Definir problema ou 
pergunta a ser respondida

Definir assunto ou problema 
a ser pesquisado

Pesquisa, busca de fontes, 
entrevistas

Pesquisa, busca de fontes, 
consultas, entrevistas

Apuração e checagem Refinamento da pesquisa

Selecionar, priorizar e 
contextualizar

Selecionar e priorizar e 
relacionar as informações 
coletadas

Planejar, produzir e editar Planejar, produzir e editar

Publicar Publicar ou apresentar

Olhar desdobramentos Avaliar objetivo/resultado

Nova pauta Nova curiosidade
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Etapa Conteúdo de educação midiática

Pesquisa e descoberta 
de conteúdo relevante

Técnicas de busca, avaliação de 
fontes

Construção da narrativa Ponto de vista, evidências, propósito 
da mensagem
Explorar textos multimodais, 
incluindo imagens, vídeo e dados

Desenvolvimento 
criativo

Busca de imagens, linguagem 
audiovisual, ferramentas de criação e 
publicação

Planejamento



Recursos no site do EducaMídia

https://educamidia.org.br/glossario
https://educamidia.org.br/plano-de-aula/uma-historia-e-muitos-angulos


Não perca nossa 
próxima live:



Acesse educamidia.org.br 
para estes slides e outros 
recursos

palavraaberta.org.br

Faça parte
facebook.com/
groups/redeeducamidia

Siga
@educamidia
@institutopalavraaberta



APOIO


