
 

 

PLANO DE AULA: Pesquisando sobre jornalistas 
Você sabe qual é o trabalho de um jornalista e a importância do 
jornalismo para a sociedade?  
 

Eixo EducaMídia: Ler  Habilidade: Letramento da 
informação: demonstrar técnicas de 
busca 
 

Tópicos: pesquisa; arquivo; 
jornalismo; memória e identidade.  

 

Habilidades BNCC: 

EF69LP06; EF69LP07 e EF69LP10;  

 

Segmento:  
Fundamental 2 

Duração sugerida:  
90 minutos (duas aulas de 45 
minutos) 

 
OBJETIVOS 

● Conhecer como é o trabalho de um jornalista; 
● Explorar formas de pesquisar na internet; 
● Compreender que o jornalismo deve trabalhar sempre com fatos, 

independentemente de pontos de vista.  
 

   
AULA 1: 
 
ATIVAÇÃO 
 
(5 minutos) 
 
Perguntar aos alunos se eles conhecem nomes de jornalistas que fizeram a 
diferença nos diversos meios de Comunicação,  
 
Na sequência, perguntar:  
- O que eles fizeram de relevante para terem os seus nomes conhecidos? 
- Em que área atuam ou atuaram no jornalismo e em quais meios de 
comunicação? 
 
DESENVOLVIMENTO 
 
(25 minutos) 
- Dividir a turma em grupos. 
- Cada grupo irá acessar o link de um arquivo, previamente montado no 
Google Forms, contendo fotos de jornalistas e  tentará identificar seus 
respectivos nomes. Acesso por computador ou tablet.  
 
Sugestões: Alexandre Le Voci Sayad; Antônio Gois; Ismar de Oliveira Soares, 
Daniela Machado; Mariana Mandelli;  Dora Kramer; Eliane Brum, Jô Soares, 



Marcelo Tas; Ricardo Boechat; Vladimir Herzog; Antonio Abujamra;  Roberto 
Cabrini, César Tralli, Marília Gabriela, Miguel Arcanjo, Michel Fernandes, 
William Waack,  
 
- Ao término, cada grupo irá falar a pontuação que fez.  
 
- Na próxima etapa, ainda em  grupo irá escolher um dos nomes citados no 
Google Forms, entrar na internet e pesquisar. Compartilhar alguma 
publicação ou vídeo, ressaltando o que chamou a atenção quanto ao estilo ou 
a apresentação do repórter escolhido. 
 
Dizer aos alunos que documentos comprovam fatos; o jornalismo trabalha no 
relato desses fatos. Quando os fatos ficam documentados, podemos 
consultá-los, descobri-los por meio de pesquisa. 
 

(10 minutos) 

Pedir aos alunos que comentem sobre o formulário e a atividade feita em 
seguida. 
 
Reforçar a ideia de que contando apenas com o nosso conhecimento prévio, 
fazer uma atividade assim é bem mais difícil, mas temos todo tipo de 
informações disponíveis para consulta na internet.  
 
Este será o desafio da próxima aula, ampliar a pesquisa de hoje com dados 
muito mais precisos. 
 

FECHAMENTO 

A aula de hoje foi um teste de repertório, ou seja, sobre aquilo que você já 
tem de conhecimento prévio. Dessa forma, podemos verificar a importância 
de pesquisar e ampliar nossa visão sobre determinado assunto.   

IMPORTANTE: Recomendar que assistam aos vídeos da “ Websérie 
Jornalismo”, do Instituto Palavra Aberta (link abaixo, em Para Explorar Mais). 
Se possível, assistir no final da aula ao menos ao vídeo de apresentação (55 
segundos): “Conhecer para defender”.  

Aula 2: 

ATIVAÇÃO 
 
(5 minutos) 
Um dos modos de pesquisa, especialmente sobre fatos e pessoas de outras 
épocas, é buscar por arquivos que foram digitalizados, como documentos 
diversos e periódicos. As revistas e os jornais antigos deixaram muitas 
histórias registradas no século passado, e até muito antes disso, que hoje 
podemos consultar por meios digitais.  
 
Hoje vamos criar um arquivo sobre jornalistas vistos na aula passada. Será 
que eles também “são história”? Como podemos registrar nosso resultado de 
pesquisa sobre eles?  
 
Após ouvir algumas sugestões, introduzir a atividade do dia na plataforma 
Jamboard.  
 



 
DESENVOLVIMENTO 
 

(30 minutos) 
- Acessar o link do Jamboard Jornalistas. Cada grupo ficará com uma tela.  
- Fazer uma pesquisa, na Internet, destacando um jornalista por grupo.  
- Inserir um post-it com o nome do jornalista escolhido, se está vivo,  uma foto 
e o(s) link(s) onde encontrou as informações pesquisadas. 
- Responder e anotar: 

• Quem são aqueles personagens, o que fizeram de relevante? 
• Que o tipo de notícia saiu na imprensa da época passada ou atual 
sobre eles? Quando e onde?  

 
  
FECHAMENTO 

(10 minutos) 

- Você encontrou fotos em quais lugares quando fez sua pesquisa? Como fez 
a verificação da foto do jornalista com seu nome?  

.Os grupos irão relatar as suas descobertas. 

Comentar que por meio dos jornalistas, da informação de tudo o que a 
imprensa publica, podemos conhecer uma história do passado e até mesmo 
compreender melhor alguns aspectos da atualidade.  

  MATERIAIS PARA A AULA 
 
Instituto Palavra Aberta: A causa que apoiamos 
 
Onde consultar? 
 
Portal dos Jornalistas 
https://www.portaldosjornalistas.com.br/?s=jornalistas 
 
Ranking aponta os +Premiados Jornalistas do Ano por Região 
 
Porvir 
https://porvir.org/sobre-nos/ 
 
Algumas curiosidades: 
 
Para saber mais sobre o universo do jornalismo e da comunicação: 
https://www.comunique-se.com.br/blog/ 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/ 
 
Sobre fotojornalismo: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/22/opinion/1555957943_288456.html 
 
Sobre eventos e premiações: 
https://premio.comunique-se.com.br/ 
 
(História do Prêmio Esso) 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_ExxonMobil_de_Jornalismo 

https://jamboard.google.com/d/1P1p6JQ_yNaVJv_I1jAl220-ss3C9YjYNU_8xK1TJ5Lg/edit?usp=sharing
https://www.palavraaberta.org.br/sobre-o-instituto/o-que-defendemos
https://www.portaldosjornalistas.com.br/?s=jornalistas
https://www.portaldosjornalistas.com.br/ranking-aponta-os-premiados-jornalistas-do-ano-por-regiao/
https://porvir.org/sobre-nos/
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http://www.observatoriodaimprensa.com.br/
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/22/opinion/1555957943_288456.html
https://premio.comunique-se.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_ExxonMobil_de_Jornalismo


 
(Internacional: premiação 2020)  
https://www.pulitzer.org/prize-winners-by-year/2020 
 
(Primeira jornalista investigativa - mulher) 
https://www.portaldosjornalistas.com.br/ida-b-wells-pioneira-do-jornalismo-i
nvestigativo-recebe-homenagem-postuma-do-pulitzer/ 
 
(Os 15 mais admirados do país) 
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/12/os-jornalistas-mais-admir
ados-do-brasil.html 
 
 
(Link acesso ao Jamboard) 
https://jamboard.google.com/d/1P1p6JQ_yNaVJv_I1jAl220-ss3C9YjYNU_8xK

1TJ5Lg/edit?usp=sharing  

  PARA EXPLORAR MAIS  
 
A importância do Jornalismo nas diversas mídias 
 
Instituto Palavra Aberta 
https://www.palavraaberta.org.br/ 
https://www.palavraaberta.org.br/atuacao/webserie-jornalismo 

https://educamidia.org.br/habilidades 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/03/um-prato-colorido-de-comi
da-e-de-informacao.shtml?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_c
ampaign=compli 

VAMOS CONHECER UM POUCO MAIS? 

José Antonio Zechin, professor, escritor e cronista, a meu pedido, listou alguns 
jornalistas da cidade onde moro, Vinhedo - SP. 

Os jornalistas que atuam na cidade de Vinhedo – SP:  Amauri Von Zuben, 
Rafael Von Zuben, Julliano Gasparini, José Carlos Severino, Denise Gonçalves 
Giunco, Ana Cândida Briski, João Carlos Bampa, Meres Afonso, Bruno 
Matheus, Evelyn Nemer.  

DATAS A SEREM LEMBRADAS. 

https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-jornalista/ 

7 de abril – Dia do Jornalista 

3 de maio – Dia Mundial da Liberdade de Imprensa 

1º de junho - Dia da Imprensa  

  Criado por Sandra dos Santos Elias colaborativamente com alguns convidados para 
www.educamidia.org.br 
Todos os materiais disponíveis sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 
Internacional (CC BY 4.0) 

https://www.pulitzer.org/prize-winners-by-year/2020
https://www.portaldosjornalistas.com.br/ida-b-wells-pioneira-do-jornalismo-investigativo-recebe-homenagem-postuma-do-pulitzer/
https://www.portaldosjornalistas.com.br/ida-b-wells-pioneira-do-jornalismo-investigativo-recebe-homenagem-postuma-do-pulitzer/
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/12/os-jornalistas-mais-admirados-do-brasil.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/12/os-jornalistas-mais-admirados-do-brasil.html
https://jamboard.google.com/d/1P1p6JQ_yNaVJv_I1jAl220-ss3C9YjYNU_8xK1TJ5Lg/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1P1p6JQ_yNaVJv_I1jAl220-ss3C9YjYNU_8xK1TJ5Lg/edit?usp=sharing
https://www.palavraaberta.org.br/
https://www.palavraaberta.org.br/atuacao/webserie-jornalismo
https://educamidia.org.br/habilidades
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/03/um-prato-colorido-de-comida-e-de-informacao.shtml?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=compli
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/03/um-prato-colorido-de-comida-e-de-informacao.shtml?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=compli
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/03/um-prato-colorido-de-comida-e-de-informacao.shtml?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=compli
http://www.educamidia.org.br/


 


