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Mensagem ao professor___________________________ 

 

Prezado (a) professor (a), 

 

O presente produto educacional foi elaborado a partir da análise dos resultados 

de uma pesquisa realizada no Mestrado Profissional em Educação e Docência 

(PROMESTRE) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 

(FaE/UFMG), desenvolvida entre os anos de 2017 e 2018 pelos autores. A pesquisa 

intitulada: Jornal Mural - contribuições para uma educação científica foi 

empreendida em uma escola pública estadual de Belo Horizonte, parceira do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) FaE/UFMG, que teve como 

sujeitos dessa pesquisa estudantes do 2º ano do Ensino médio orientados pelo seu 

professor de Física. 

As atividades realizadas neste estudo analisaram o desenvolvimento da edição 

e publicação de um jornal mural de ciências pelos estudantes, e a contribuição que 

este meio de comunicação proporciona na sua educação científica. Para tanto a 

metodologia da pesquisa empregada consistiu de: I- uma oficina de edição de um 

jornal mural de ciências; II- do uso de um Questionário sobre as percepções dos 

estudantes sobre o jornal mural da escola; III- da analise dos Cadernos de registros 

dos estudantes (diários de bordo) com os relatos e comentários do percurso; IV- dos 

encontros entre o professor e os grupos de estudantes, para o acompanhamento dos 

trabalhos; e V- da análise da edição de um jornal mural de ciências. 

Neste produto educacional produzimos um texto embasado em nossas 

experiências e pesquisas com a produção e uso do jornal mural de ciências. Este 

material é instrutivo, com orientações ao professor, de forma a possibilitar que nossos 

educadores tenham uma referência de ações, e possam adaptá-los de acordo com 

sua realidade nas escolas. Salientamos que não temos a intenção de estabelecer ou 

de propor um guia, mas de compartilhar nossas ideias para possíveis usos das 

mesmas em outros contextos escolares. 

Esperamos que as orientações propostas neste produto estimulem ou reforcem 

a prática deste tipo de atividade de divulgação científica na escola, ou até mesmo 

outras ações similares de enculturação científica. Para tanto precisamos adequar ou 

repensar a nossa prática pedagógica com vistas à utilização deste instrumento como 

estratégia pedagógica. 
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Introdução______________________________________ 

 

A popularização da ciência tem grande interferência no crescimento da 

incidência de temas científicos, nos diferentes meios de comunicação e nos diversos 

espaços de divulgação, como revistas, jornais, vídeos, exposições e museus. No caso 

específico das aulas de ciências, os meios de maior destaque são os textos de 

divulgação científica publicados em jornais e revistas. Neste trabalho apresentamos 

nossas reflexões sobre as contribuições que a produção e uso de um jornal mural 

escolar de ciências, com características de divulgação científica, trazem para o 

contexto escolar, e como auxiliam no letramento e na disseminação da ciência como 

cultura. 

Nossa proposta é estabelecer uma parceria com os professores da educação 

básica (fundamental e médio), para a construção de uma oficina que possibilite a 

edição de um jornal mural escolar de ciências.  

Inicialmente mencionaremos os objetivos desta oficina, para em seguida 

descrever as diretrizes teóricas e metodológicas que presidiram a nossa pesquisa no 

mestrado. Destacamos que a importância da compreensão das diretrizes, por parte 

dos professores, reside na possibilidade de este conhecimento servir como 

embasamento para o desenvolvimento de projetos sobre a edição de um jornal escolar 

de ciências. Por último, abordaremos o planejamento e organização da oficina, além 

do encaminhamento das atividades propostas. 

A estruturação da oficina se dará do seguinte modo: i) descrição do papel dos 

meios de comunicação na escola; ii) relato sobre a história da imprensa; iii) 

apresentação das múltiplas abrangências de um jornal mural escolar de ciências 

(alfabetização científica, letramento científico, enculturação científica, incentivo de 

hábitos de pesquisa, leitura e escrita); iv) realização de atividades de análise de um 

jornal mural de ciências (gêneros textuais, diagramação); v) determinação dos 

objetivos de um jornal mural (Quem são nossos leitores? O que queremos comunicar? 

Qual a regularidade da publicação?); vi) apresentação do caderno de registro (diário 

de bordo) como um instrumento de acompanhamento e avaliação do processo da 

produção do jornal mural; vii) elaboração e publicação de uma seção para um jornal 

mural, com uso de editores de texto e de imagens. 
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Objetivos_______________________________________ 

 

Nosso objetivo com esse produto educacional é compartilhar formas de 

instrumentalizar caminhos diversos para uma educação científica. Nossa experiência 

nos autoriza afirmar que a inserção e o incentivo à produção de um jornal mural 

escolar de ciências representa uma forma de trazer para dentro da escola a cultura 

científica, tendo a escola uma oportunidade de levar aos estudantes a interação com a 

leitura, letramento, tecnologia e ciência. 

Para além de nossa pretensão de disseminar a importância da prática da 

educação/divulgação científica na escola, queremos vivenciar com os professores 

possibilidades para o desenvolvimento do protagonismo estudantil, de modo a 

propiciar a formação de produtores e receptores críticos de um produto midiático. 

 

Dentre os objetivos específicos desta oficina queremos: 

 Apresentar as contribuições que o jornal mural de ciências produzem na 

alfabetização, letramento e enculturação científica do estudante; 

 relatar estudos procedentes de nossa pesquisa, que relacionam os interesses 

dos estudantes com os assuntos de um jornal mural de ciência; 

 incentivar o trabalho colaborativo e entre os professores e estudantes; 

 estimular hábitos de pesquisa, leitura e escrita nos professores e estudantes; 

 vivenciar a elaboração de projetos de jornais escolares de ciência; 

 organizar a edição de um jornal escolar de ciências; 

 construir critérios para a avaliação participativa dos estudantes na produção de 

jornal mural de ciências; 

 Trabalhar com as demandas formativas dos professores para conduzir a 

produção de um jornal mural escolar de ciências. 
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A organização da oficina e a metodologia____________ 

 

A oficina de edição de um jornal mural escolar de ciências é uma proposta de 

enculturação científica, destinada a professores da educação básica. Esta oficina é 

uma adaptação de atividade semelhante realizada com estudantes de Ensino Médio 

em escola pública estadual. Na oficina para professores, algumas atividades foram 

substituídas por outras, dando maior ênfase aos aspectos didático-metodológicos da 

proposta, mas proporcionando aos participantes a oportunidade de vivenciarem a 

produção de um jornal, assim como o fizeram os estudantes na pesquisa relatada na 

dissertação de mestrado (BERNUY, 2019).  

Nosso público alvo são os profissionais da educação da área de conhecimento 

das Ciências da Natureza. Isso não exclui a possibilidade de parcerias com 

professores de outras disciplinas, desde que isso esteja nos objetivos a serem 

determinados pelos idealizadores do projeto na escola. 

 

A oficina está dividida em quatro etapas: 

ETAPA I) Introdução e abrangência de um jornal mural escolar de ciências (1 aula); 

 

ETAPA II) Análise de impressos de divulgação científica na escola – revistas e jornal 

mural escolar (1 aula); 

 

ETAPA III) Avaliação do processo e da edição de um jornal mural escolar de ciências 

(1 aula); 

 

ETAPA IV) Edição e publicação de uma seção para um jornal mural de ciências (3 

aulas). 
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ETAPA I - Introdução e abrangências de um jornal mural 

escolar de ciências 

 

Cabe ao professor o desafio de reconhecer o perfil de nossos estudantes; 

identificar seus conhecimentos prévios, interesses e necessidades; tentar motivá-los; 

adequar os conteúdos formativos às suas demandas; distinguir as estratégias e 

recursos mais eficientes para a aprendizagem, dentre tantos outros requisitos para 

uma boa docência. Evidenciamos que apenas o domínio dos conteúdos específicos de 

nossas disciplinas não será suficiente para a atuação profissional. 

Todo ensino requer e propõe a aprendizagem. Os fundamentos do ensino e da 

aprendizagem são, ou deveriam ser, comuns e associados. Essa compreensão é 

especialmente relevante à prática docente na escola. Nos fundamentos pedagógicos 

incluímos as contribuições de estudos de diversas áreas de conhecimento, que trazem 

subsídios à prática educativa, mediada pelo jornal mural escolar de ciências. 

 

O jornal escolar 

 

Diferentes meios de comunicação em nosso atual modo de vida produzem e 

difundem saberes que estão mediados por um arsenal tecnológico em constante 

transformação. 

Nesse contexto o jornal científico escolar representa um meio de comunicação 

que pode ser um excelente instrumento de divulgação científica, conduzindo os 

estudantes ao contato com a leitura, letramento, tecnologia e ciência, além da difusão 

das atividades pedagógicas desenvolvidas na escola e dos conteúdos trabalhados nas 

áreas do conhecimento, que são ministrados por meio das atividades escolares. Isso 

motiva os estudantes nas produções que são propostas tanto para o período em que 

se encontram na escola como para o tempo que se dedicam a outras atividades do 

seu cotidiano.  

Segundo Miranda (2007, p 65), os objetivos que podem ser atingidos com a 

elaboração do jornal escolar são: a) Estimular a alfabetização científica / midiática dos 

estudantes; b) Proporcionar o diálogo na escola seja entre os produtores e os demais 

membros da comunidade escolar (professores, estudantes, gestores); c) Promover a 

participação e o protagonismo dos jovens que, ao produzirem seu próprio jornal, 

poderão se sentir aptos a desenvolver ações semelhantes em outros espaços que 

frequentam, atuando como cidadãos. 
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Produzir o jornal e, por meio dele, discutir temas científicos, é mais interessante 

e formativo para os estudantes do que ler, manusear, criticar, refletir e debater sobre 

as notícias que ele pode oferecer. Ao estimular a produção do jornal na escola o 

professor contribui para que os jovens possam assumir um papel de agentes de 

transformações sociais, ativos com a pesquisa e principalmente construtores ao 

mesclar seu próprio conhecimento com assuntos científicos, que poderão consultar 

através da internet, biblioteca, livros, revistas, artigos, jornais ou até mesmo visitas a 

gráficas e editorias de jornais impressos. Além de uma boa produção, é importante 

que os estudantes estejam firmes e prontos para divulgarem o jornal na escola. 

(AZEVEDO, BARBOSA e GONÇALVES, 2015) 

A escolha de temas que devem constar das edições pode gerar um espaço de 

argumentação em sala ou nos grupos de trabalho, fornecendo espaço para que todos 

os envolvidos exponham os temas que julguem importantes. Trata-se de uma 

atividade livre, que deve ser trabalhada de forma democrática e participativa 

(ZONATTO, 2014). 

Erthal (2017) afirma ainda que as atividades desenvolvidas com os jornais nas 

salas de aula do ensino médio têm aproximado os estudantes de temas científicos 

que, muitas vezes, não são tratados ou discutidos no ambiente escolar. Isso tem 

auxiliado no desenvolvimento de uma maior consciência crítica, propiciando também 

uma maior relação entre a sala de aula e os conhecimentos históricos ou as 

tecnologias vigentes. 

 

 Os meios de comunicação e a educomunicação 

 

Os meios de comunicação estão presentes na escola, pois fazem parte do 

cotidiano e da cultura de estudantes e 

professores e de toda sociedade. O 

problema mais importante é saber 

como utilizá-los para possibilitar uma 

educação adequada à realidade da 

cultura midiática, tendo a Escola o 

papel de mediação, capacitando os 

estudantes para serem cidadãos 

críticos, livres e que saibam pensar e 

escolher por si próprios.  

Fonte: MultiRio: a mídia educativa da cidade, 20153 
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A Escola tem um enorme poder de mediação na construção de significados das 

tecnologias da Informação e comunicação (TICs) e com isso colocá-las a serviço dos 

objetivos educacionais que se pretende. 

O campo teórico-prático que propõe uma intervenção a partir de algumas linhas 

básicas como: educação para a mídia; uso das mídias na educação; produção de 

conteúdos educativos, por exemplo, é denominado de educomunicação. Esta propicia 

a estudantes e professores novas possibilidades de interação com os meios de 

comunicação, tornando-os não mais meros receptores, mas produtores de mensagens 

no contexto social que é a comunidade escolar e, por vezes, alcançando a 

comunidade externa. 

A partir do estabelecimento de ações de educomunicação, a escola torna-se um 

espaço mais propício ao diálogo constante e à troca de experiências entre os 

membros da comunidade escolar. Nesse novo ambiente construído, o espaço de 

comunicação passa a ser realmente polifônico, com a participação das várias vozes: 

estudantes, professores, gestores, funcionários, pais e até do público externo. A 

escola passa, assim, a democratizar não apenas o acesso à informação como também 

às possibilidades de produção da informação. 

 

 

 Um breve história da imprensa 

 

O primeiro jornal de papel data do 

século VIII d.C, na China, e a 

primeira publicação periódica é 

atribuída ao Imperador Augusto no 

século I, mas somente em 1440 o 

inventor alemão Johannes Gutenberg 

cria a prensa. O artefato usava o que 

é chamado de tipos, uma grande 

quantidade de pequenos objetos que 

imprimem determinada forma no 

papel quando pressionados contra 

ele. É como se fosse um carimbo 

sendo pressionado contra uma folha 

em branco.  

 

Gutenberg (à direita) manuseia um panfleto 
impresso em tipos móveis 

Fonte: História do mundo4 
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Os tipos quando devidamente ordenados, imprimiam uma grande quantidade de 

texto em pouco tempo, o que permitiu a publicação de vários periódicos. O processo 

de criação desses papéis impressos é o que deu origem ao nome “imprensa”. Hoje, 

porém, o termo adquiriu um conceito mais amplo, fazendo referência aos diversos 

veículos que se prestam a transmitir informações. 

Durante o período da Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, a humanidade 

viu diversos avanços tecnológicos facilitarem algumas atividades. Um deles foi a 

impressão de novos jornais e periódicos, que viu nesse período o maior crescimento 

da história. 

Oficialmente, no Brasil, a imprensa surgiu no estado do Rio de Janeiro, no dia 13 

de maio de 1808. Nessa data foi fundada a Imprensa Régia, hoje chamada de 

Imprensa Nacional, importante mudança cultural criada pelo Príncipe Regente Dom 

João. Porém, foi somente no dia 10 de setembro desse mesmo ano que o primeiro 

jornal: A Gazeta do Rio de Janeiro começou a circular em todo o país. Devido a este 

fato é que essa data foi inicialmente considerada o Dia Nacional da Imprensa. Porém, 

em 1999, a data foi modificada e passamos a fazer essa comemoração no dia 1º de 

junho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wikipédia: A enciclopédia livre5 
 

 

 A importância da produção de um Jornal Mural Escolar de Ciências 

 

O jornal escolar é uma tradição iniciada nas primeiras décadas do século 20. O 

pensamento de Celestin Freinet (1896-1966), que inseriu o jornal escolar dentro de 

Trecho do primeiro jornal impresso no Brasil, em 10 de 
Setembro de 1808. 
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uma pedagogia articulada a uma aproximação entre a escola e os interesses dos 

estudantes. Suas propostas educacionais provêm das atividades realizadas com seus 

estudantes na procura de um método que conseguisse despertar o gosto pela escola, 

formando sujeitos conscientes e participantes críticos em nossa sociedade. Esta 

proposta propõe uma prática pedagógica centrada na produção do estudante e na 

cooperação entre pares. 

Em 1924, Freinet introduziu a técnica da impressão (tipografia) na escola onde 

ensinava. Seus estudantes passaram a imprimir textos de autoria própria, 

posteriormente enviados a outras escolas. 

A edição de um jornal escolar elaborado pelos estudantes permite a eles que 

ressignifiquem a aprendizagem em sala de aula, porque, pois eles controlarão todas 

as etapas e é precisamente isso que constitui o essencial do alcance pedagógico do 

jornal escolar (FREINET, 1974, p.21). Freinet aconselha que a elaboração do jornal 

seja feita principalmente pelos estudantes, de maneira que seja essencialmente a 

expressão desses indivíduos, para que o aprendizado se processe graças ao seu 

protagonismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Scoopnest6 

 

Um fato importante a destacar é que o jornal escolar permite que tanto o 

trabalho dos estudantes quanto o dos professores possa ganhar visibilidade e 

reconhecimento.  

Ao longo do tempo, essa mídia sofreu influência tecnológica e hoje podemos 

acessar os jornais através da internet, junto com a versão impressa. Desta forma, o 

jornal escolar pode ser disponibilizado tanto em formato impresso, com também na 

versão digital. 

Freinet com sua turma manuseando um linotipo (a invenção 
da imprensa escolar). 
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Segundo Cunha (2009, p 11 - 12) o jornal escolar apresenta diversas 

potencialidades como recurso didático, das quais se podem destacar dois pontos 

principais: 

a) primeiro, a promoção da função social da escrita e a ampliação do grau de 

envolvimento dos estudantes. Sobre a função social da escrita, o jornal é uma 

alternativa a uma escrita descontextualizada e mecanizada, em que o estudante 

escreve apenas para ser avaliado. Desta maneira, segundo a autora, os textos 

produzidos serão muito mais que um conjunto de palavras a serem corrigidos pelo 

professor, pois abre a possibilidade de serem lidos pelos membros da comunidade 

escolar. 

b) segundo, a abordagem interacional do gênero, fazendo com que outros tipos 

de escrita se tornem significativos para os estudantes. 

O jornal escolar de ciências, sendo um meio de comunicação, deve ser lido 

com criticidade e, a produção deste tipo de material por parte dos estudantes é 

essencial para desenvolver o trabalho colaborativo, as pesquisas e a contextualização 

de informações. “Cada vez mais documentos oficiais vêm endossando o discurso da 

necessidade do compromisso do professor com a formação do cidadão crítico, 

consciente e participativo” (CUNHA, 2008, p.496). 

Desse modo, percebe-se a necessidade de uma proposta de formação de 

professores no que se refere à produção de um jornal mural de ciências na escola. 

Diante disso, propomos esta oficina pedagógica, em que buscamos utilizar tecnologias 

multimídia para elaboração de um jornal mural escolar de ciências. 

 

O jornal escolar no contexto do letramento científico 

 

Não existe um conceito único sobre o que venha a ser letramento. Isso decorre 

do letramento abranger um variado conjunto de conhecimentos, habilidades, 

capacidades, valores, usos e funções sociais. O letramento não é apenas um conjunto 

de habilidades individuais, e sim um conjunto de práticas ligadas à leitura e à escrita 

em que os sujeitos se percebem envolvidos em seu contexto social.  

Existe uma pluralidade semântica encontrada na literatura nacional sobre 

ensino de Ciências, de autores que utilizam a expressão Alfabetização científica, 

Letramento Científico e Enculturação Científica para designarem o objetivo do ensino 

de Ciências que almeja a formação cidadã dos estudantes para o domínio e uso dos 

conhecimentos científicos e seus desdobramentos nas mais diferentes esferas de sua 

vida (SASSERON e CARVALHO, 2011). 
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Uma das propostas do jornal mural de ciências é aumentar a divulgação 

científica em sala de aula, com a intensão de contribuir na formação de um cidadão 

letrado, com capacidade de conversar, discutir, ler e escrever coerentemente de forma 

significativa. Isso envolve a compreensão do impacto da ciência e da tecnologia sobre 

a sociedade em uma dimensão voltada para a compreensão pública da ciência dentro 

do propósito da educação básica de formação para a cidadania. Ao empregar o termo 

letramento, buscamos enfatizar a função social da educação científica contrapondo-se 

ao restrito significado de alfabetização escolar. O conceito de letramento no sentido da 

prática social está muito presente na literatura sobre educação científica (SANTOS, 

2011). 

 

 Objetivos a serem estabelecidos com a edição do jornal 

 

A ação, como sinônimo de atividade, é inerente ao ser humano. O homem é um 

ser que pensa e atua em contextos culturais específicos, em colaboração com outros. 

O objetivo á a descrição clara do que se pretende alcançar como resultado de uma 

dada atividade. Os professores também esperam atingir certos resultados, em 

decorrência de sua dedicação pedagógica. Os objetivos educacionais podem ser 

expressos em dois níveis: 

 Objetivos gerais. 

São aqueles previstos para um determinado grau ou ciclo numa escola ou numa certa 

área de estudos, e que serão alcançados em longo prazo. São proposições gerais 

sobre mudanças comportamentais desejadas. 

 Objetivos específicos. 

Consistem numa maior especificação dos objetivos gerais e numa operacionalização 

dos mesmos. Os objetivos específicos, portanto, são proposições específicas sobre 

mudanças no comportamento dos alunos, que serão atingidos gradativamente no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Os objetivos gerais e específicos, por sua vez podem referir-se aos domínios 

cognitivo, afetivo e psicomotor. 

 

O domínio cognitivo refere-se à razão, à inteligência e à memória, compreendendo 

desde simples informações e conhecimentos intelectuais, até ideias, princípios, 

habilidades mentais de análise, síntese, etc. Está constituído de 6 (seis) classes 

principais: 

 Conhecimento 

 Compreensão 
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 Aplicação 

 Análise 

 Síntese 

 Avaliação 
 

O domínio afetivo refere-se aos valores, às atitudes, às apreciações e aos interesses. 

O domínio psicomotor refere-se às habilidades operativas ou motoras, isto é, às 

habilidades para manipular materiais, objetos instrumentos ou máquinas. 

 

Desafio! 

Elabore seus objetivos educacionais para a edição de um jornal mural de ciências em 

sua escola. 

Pensar nas seguintes questões pode ajudar nos objetivos: 

 

 Quais as demandas dos estudantes por temas não abordados em sala de 

aula? 

 Que tipos de leitores e escritores queremos promover? 

 Que benefícios esta prática propicia na comunidade escolar (estudantes, 

professores, funcionários)? 

 Qual a importância desta atividade na educação científica do estudante? 

 Que contribuições o jornal traria para a aprendizagem dos estudantes? 
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ETAPA II - Análise de impressos de divulgação científica na 

escola – revistas e jornal mural escolar 

 

Os currículos, desde o ensino fundamental até o superior, estão desenhados 

para que os estudantes memorizem um vasto número de fatos, não relacionados com 

sua vida diária ou com problemas da sociedade contemporânea. Muitas vezes os 

estudantes se perguntam por que estudar determinadas temáticas, posto que não 

veem nenhuma aplicação direta em seu cotidiano ou naquilo que pretendem fazer no 

futuro. Em alguns casos, não é ao tema em si que o questionamento dos estudantes 

se refere, mas à maneira como o conhecimento chega até eles, por vezes hermética 

ou distante. 

O desafio é criar um sistema educacional que explore a curiosidade dos nossos 

estudantes e mantenha a sua motivação para apreender através da vida. A educação 

deve habilitar o jovem a trabalhar em equipe, a ser capaz de resolver problemas, a 

confiar em suas potencialidades, a ter integridade pessoal, iniciativa e capacidade de 

inovar.  

Nessa perspectiva, a utilização de instrumentos de divulgação científica em 

sala de aula tem se tornado essencial para revelar as possibilidades e aplicações do 

conhecimento científico, bem como para promover maior motivação durante os 

processos de aprendizagem da ciência. 

Neste texto usamos o termo divulgação científica para definir as ações 

educacionais e midiáticas que tornam o conhecimento científico público e 

compreensíveis às pessoas. 

Para que os professores possam fazer uma análise preliminar do potencial 

educativo e características dos textos impressos com fins de divulgação científica 

(DC), propomos que os professores realizem uma atividade de análise de revistas de 

DC e de um jornal escolar de ciências.  

 

 

 Analise de revistas de divulgação científica  

 

Neste momento da oficina, sugerimos que os professores selecionem um conjunto 

de revistas de divulgação científica. Como exemplo indicamos algumas revistas de DC 

mais conhecidas: Super Interessante, Galileu, Mundo Estranho, National Geographic, 

Scientific American Brasil, Astronomy Brasil, Ciência Hoje e Ciência Hoje das crianças. 
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Essas produções trazem informações sobre ciência na forma de notícias, 

reportagens e entrevistas que são dirigidas ao público em geral. Seus textos não 

foram especificamente produzidos para serem utilizados na sala de aula. No entanto, 

devido à qualidade gráfica dessas produções, que geralmente trazem muitas fotos e 

infográficos, além de informações atualizadas e interessantes, são materiais utilizados 

tanto pelos professores como também por autores de livros didáticos, possibilitando 

leituras complementares. 

De posse das revistas sugerimos que os professores analisem as seguintes 

características nesses meios de comunicação: 

 

 Temas abordados: quais os assuntos? o que os tornam interessantes? 

 Relação entre imagem e texto escrito: que papel a imagem desempenha na 

comunicação dos assuntos tratados? qual a sua frequência nas seções? 

 Uso de recursos multimídia: cores, infográficos, tamanho de caracteres; 

como são explorados os recursos multimídias nas revistas? 

 Diagramação: como os diversos tipos de elementos que compõem um jornal - 

textos, legendas, fotos, ilustrações etc.- são distribuídos na página? 

 Editorial: O que é comunicado nesta seção? 

 

 

 Analise de um jornal mural escolar de ciências  

 

Nessa parte os professores examinam exemplares de um jornal Mural escolar 

de Ciências. A nossa sugestão de referência de jornal mural de ciências será o 

periódico denominado “Ciência em Foco” (Apêndice I – Jornal Ciência em Foco), que 

foi idealizado no ano de 2013, em uma escola pública Estadual de Belo Horizonte, 

pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

como um instrumento que ajudasse a despertar interesse e curiosidade dos 

estudantes com temas científicos. 

 

O Jornal Ciência em Foco 

Os temas e seções do jornal foram escolhidos inicialmente com o objetivo de 

despertar o interesse dos estudantes. A edição atualmente conta com a participação 

dos estudantes do Ensino Médio, de professores colaboradores e do professor de 

Física. As diversas seções que compõem o Jornal trazem informações das atividades 

dos estudantes na escola, tirinhas de humor, perguntas ao professor, desafios aos 
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estudantes, relatos de opinião, experimentos, personagens da Ciência, Imagens da 

Ciência, etc. As edições contam com uma periodicidade mensal, o que tem contribuído 

para que se crie uma rotina de ações que passam pela pesquisa e prática da escrita 

dos textos por parte de quem os produz. Além de estabelecer parcerias que 

contribuem para futuros trabalhos interdisciplinares, as seções que compõem o Jornal 

estabelecem diversas possibilidades de diálogos com o leitor.  

 

 

Cada edição do Jornal vem 

acompanhada de um questionário cujo 

objetivo é direcionar a leitura dos 

estudantes. (Apêndice II – Questionário do 

Jornal Ciência em Foco). Por meio de 

perguntas, desejamos saber a opinião dos 

estudantes sobre determinados temas, 

estimular a sua capacidade da pesquisa e 

de experimentação, de assuntos abordados 

em algumas seções. Depois de recebido e 

analisado os questionários respondidos 

pelos estudantes é preparada uma aula 

onde são abordados diversos assuntos 

presentes no Jornal e principalmente do   

questionário                                                         Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A impressão colorida do Jornal é feita em papel CoucheA3, sendo afixado no 

mural da escola, que é dos pontos de maior circulação dos estudantes. Além disso, 

para facilitar o acesso ao Jornal, fora do ambiente escolar, ele também pode ser 

acessado no blog (http://curtindofisicanoiemg.blogspot.com/) criado para a publicação 

do Jornal e dos materiais produzidos com os estudantes na disciplina de Física. 

 

http://curtindofisicanoiemg.blogspot.com/
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Fonte: Printscreen do blog Curtindo Física no IEMG7 

 

 

Selecione algumas edições do jornal escolar e responda os seguintes itens: 

 

1) Quais os temas abordados no jornal. 

2) Escolha três seções que mais lhe chamou a atenção e uma que seja menos 

atraente (justifique sua resposta). 

3) Se um desses exemplares estivesse afixado no mural você o leria? Justifique. 

4) O que você mudaria/acrescentaria no jornal? 

5) vocês acham que o jornal cumpre a sua função que é de divulgar temas da ciência? 

(justifique sua resposta). 

 

 

ETAPA III) Avaliação do processo e da edição de um jornal 

mural escolar de ciências: O caderno de registro (diário de bordo) 

 

Uma maneira de acompanhar o processo de desenvolvimento do Jornal 

escolar é por meio de um caderno de registro elaborado pelos estudantes. Deste 

modo se aconselha que todos os grupos do projeto registrem suas atividades e 

comentários (pesquisas, reuniões e decisões tomadas, justificativas da escolha dos 

No blog idealizado pelos bolsistas do PIBID se encontram todas as edições produzidas 
pelos bolsistas, colaboradores, professores e estudantes. 
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temas, layout do jornal, esboços de textos produzidos, conflitos entre os integrantes, 

etc) em um caderno de registro (diário de bordo). O diário de bordo deve ser entregue 

ao professor com certa periodicidade. O intervalo de tempo entre as entregas dos 

diários não deve ser muito longo, para que possa haver um acompanhamento efetivo 

dos trabalhos realizados, bem como o atendimento de demandas das dificuldades em 

cada um dos grupos. O retorno por parte do professor para os estudantes deve ser 

realizado através de anotações nos diários de bordo. Tais anotações tem a atribuição 

de fornecer sugestões de estudo e material de trabalho, indicando fontes confiáveis de 

pesquisa e lembretes sobre os prazos de apresentação do jornal. Após a conferência 

do professor, os diários devem ser devolvidos ao grupo para que eles continuem os 

seus registros. 

 

Figura 01: Diários de bordo 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Consideramos o diário de bordo de grande importância para o desenvolvimento do 

jornal mural de Ciências uma vez que ele permite não só o acompanhamento por parte 

do professor ao longo de todo o trabalho, como também promove, a aproximação dos 

estudantes à metodologia da produção científica (critérios, prazos, fontes, rigor 

científico, etc). Além do mais, o diário de bordo constitui um recurso para refletir sobre 

o que fazemos e para registro de ações já desenvolvidas e a desenvolver. O incentivo 

do uso do diário de bordo é uma maneira de se valorizar o processo e não apenas o 

produto (o jornal impresso). 
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ETAPA IV) Edição e publicação de uma seção para um jornal 

mural de ciências 

 

O Jornal escolar e os gêneros do discurso 

 

A análise da linguagem e de seu funcionamento em práticas discursivas, entre 

os membros de uma mesma comunidade (entre professores, ou entre pessoas de uma 

mesma classe social ou faixa etária), mostra que as pessoas constroem suas falas a 

partir de um conjunto de enunciados próprios àquele grupo. Bakhtin (2003) denominou 

gêneros de discurso a esse conjunto de enunciados típicos de determinado grupo 

social, os quais caracterizam as diferentes "vozes" ou linguagens sociais desses 

grupos. 

As seções que compõem o Jornal mural são gêneros do discurso que se 

caracterizam pelos temas que veiculam, por sua composição e marcas linguísticas 

específicas. Portanto, saber selecionar o gênero para organizar um discurso implica 

conhecer suas características, para avaliar a sua adequação aos objetivos a que se 

propõe e ao lugar de circulação, por exemplo. 

 

As imagens e as recomendações sobre seu uso 

 

O papel das imagens na comunicação 

 

O uso de imagens é inerente ao ensino de Ciências, Ao afirmar isso nos apoiamos 

em ocorrências que podem ser vivenciados a partir da análise da nossa prática 

pedagógica, como professores de Ciências. No exercício do magistério lançamos mão, 

a todo instante, de representações visuais que tornam o ensino de Ciências mais 

significativo, seja através da sua utilização nos livros didáticos ou da visualização de 

uma ideia que representamos no quadro-negro.  

Concebemos por imagem a representação visual, real ou analógica de um ser, 

fenômeno ou objeto, que normalmente se apresenta em oposição a um texto escrito 

(Carneiro, 1997). A palavra oposição carrega aqui uma conotação no sentido de 

contrastar e não o de ser contrário. Em concordância com Carneiro (1997), usaremos 

o termo imagem toda vez que nós referimos as fotografias, desenhos, esquemas, 

gráficos, quadros, etc. 
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Sempre que se utilizar imagens nas edições do jornal, recomendamos que a 

mesma venha acompanha de legendas, visto que esse procedimento dá um contexto 

ao leitor sobre o que ele visualiza. 

 

Um pouco sobre os direitos autorais nas imagens e em outros recursos 

didáticos 

Qualquer que seja o tipo ou função que uma imagem desempenhe no corpo da 

seção do nosso jornal escolar de ciências é de grande importância mencionar a sua 

autoria. Ou seja, devemos estar atentos aos direitos autorais das imagens a serem 

utilizadas. Quem detém os direitos autorais sobre uma imagem é quem a fez. Por 

exemplo, quando um fotógrafo registra a imagem de uma pessoa (com a devida 

autorização dela), quem terá os direitos autorais sobre a imagem é o fotografo e não 

é a pessoa que foi fotografada. 

Existem alguns símbolos que identificam se uma marca, texto ou imagem 

possuem direito autorais. Destacaremos apenas dois que são muito comuns: ® e ©. 

O símbolo r (®) significa “registrado” e é vinculado a projetos em que a marca 

esteja registrada e por isso mesmo é proibido o uso da sigla por outras pessoas. 

O símbolo c (©) significa copyright, indica exclusividade sobre textos ou imagens 

criado por uma pessoa que têm os direitos autorais, mas que pode ser utilizado por 

quem não o tem, no entanto as pessoas que querem usar têm que pagar ao autor, que 

pode cobrar pelo seu uso. 

Pelo fato de uma obra ou imagem ser publicada na internet não quer dizer que 

esteja em domínio público, embora esteja acessível. Mas como podemos utilizar 

trechos de livros, imagens, músicas ou filmes, ou mesmo os recursos como o 

YouTube em sala de aula? 

Existe uma flexibilização maior do direito autoral quando o uso de determinada 

obra protegida é feito para fins educacionais, informativos e didáticos. A Lei 9.610/98, 

Lei dos Direitos Autorais (LDA) que pode ser lida na sua integra no site: 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-

98 , no seu artigo 46, que trata das exceções e limitações à proteção autoral 

menciona: 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
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Fonte: Jusbrasil8 

 

Além do mencionado podemos citar algumas informações práticas que reforça 

alguns aspectos da Lei, especificamente no que diz respeito aos conteúdos 

disponíveis para a produção de material didático: 

 Imagens da internet: de uma maneira geral, podem ser utilizadas, desde que 

citadas nas referências do trabalho. Mas, é importante verificar também se a 

obra deixa expressamente claro que permite o seu uso. 

 Materiais publicados pelo Ministério da Educação e Governos de Estado: 

são protegidos por direitos autorais, sejam eles disponibilizados em sites 

públicos ou privados. Assim é importante consultar se a sua utilização é 

irrestrita. 

 Materiais para fins didáticos na Rede Pública: seguem a mesma LDA e os 

outros dispositivos da Constituição Federal ligados aos direitos autorias. 

 

Banco de imagens gratuitas (sugestões) 

 

Uma maneira de evitar problemas com direitos autorais de imagens seria 

utilizar um banco de imagens gratuitas. Na internet existe uma diversidade de sites 

com banco de imagens gratuitas que podem auxiliar o professor e o estudante na 

confecção de suas edições: 

LDA - Lei nº 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998 
 
Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras 
providências. 
 
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 
 
I - a reprodução: 
c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob 
encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não 
havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros; 
 
III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de 
passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida 
justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra; 
 
VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso 
familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, 
não havendo em qualquer caso intuito de lucro; 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lda-lei-n-9-610-de-19-de-fevereiro-de-1998#art-46_inc-III
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https://pt.freeimages.com/ 

No Freeimages, todas as imagens são separadas por categorias e também você pode 

buscar pela “palavra-chave”. Com mais de 350 mil imagens, o site apresenta um 

acervo que pode ser utilizado para fins comerciais, recreativos ou artísticos. 

Para começar a baixar as imagens, você só precisa fazer um cadastro no site. 

Também existe um acervo de imagens que são pagas. 

https://classroomclipart.com/ 

O site é uma ótima fonte de clipart gratuitos para quem trabalha com educação 

(normalmente se encontram na forma de desenhos, apesar de também existirem 

algumas fotografias). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page  

O site possui mais de 52 milhões de arquivos de mídia livremente utilizáveis para os 

quais qualquer um pode contribuir. Cada um dos arquivos se encontra organizado em 

categorias e muitas fotos são adicionadas semanalmente. 

https://wellcomecollection.org/works?wellcomeImagesUrl=/  

Neste sitio pode ser encontrado grande coleção de imagens de uso livre. A 

proposta aborda a cultura de todos os tempos, e abordam desde temáticas científicas 

até as artísticas. 

https://www.google.com/advanced_image_search  

O site Google Advanced Image Search é um banco de imagens do Google. Além de 

ser prática e efetiva, seus parâmetros de busca permitem introduzir o tipo de licença 

desejado. 

https://www.pics4learning.com/ 

O Pics4Learning está voltado para o âmbito da educação. Por esta razão, dispõe de 

uma infinidade de imagens livres sobre ciências, artes e outras matérias. 

https://br.freepik.com/  

Ótimo site de recursos gráficos para serem utilizados na escola. Cada um dos 

arquivos se encontra organizado em categorias. Existe também o acervo pago. 

 

Sempre é bom lembrar que mesmo as imagens sendo gratuitas, a sua fonte deve 

ser mencionada. 

 

 

 

 

 

https://pt.freeimages.com/
https://classroomclipart.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://wellcomecollection.org/works?wellcomeImagesUrl=/
https://www.google.com/advanced_image_search
https://www.pics4learning.com/
https://br.freepik.com/
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Vamos editar? 

 

Os professores devem se dividir em pequenos grupos para realizarem a edição e 

posterior publicação, de uma hipotética seção de um jornal Mural escola de Ciências.  

Recomendamos aos professores que acessem o site JORNAL ESCOLAR 

(https://www.jornalescolar.org.br/), que possui uma ampla variedade de materiais úteis 

para o professor, como planos de aula, vídeos, textos de apoio, exemplos de jornais 

de escolas de todo país, além de fornecer apoio para diagramação. 

 

 

Figura 02: Tela inicial do portal Jornal Escolar: exemplos de jornais escolares editados em 

sala. 

 
Fonte: Printscreen do Jornal Escolar9 

 

 

 Jornal Escolar – Construção, diagramação e publicação 

 

A construção e diagramação do jornal podem ser feitas em qualquer editor de 

texto, como Microsoft Office Word, Libre Office Writer, Google Docs, entre outros, 

porém, existem programas que podem facilitar o processo, como o Scribus, software 

livre, disponível para download em (https://www.scribus.net/downloads/stablebranch/), 

para as plataformas Windows, Linux e Mac OS. Existem, ainda, ferramentas online 

para criação, diagramação e publicação do material, como a plataforma Joomag 

(https://www.joomag.com/pt_BR).  

Em nossa oficina recomendamos como editor de texto o PUBLISHER (Microsoft) 

por ser fácil de diagramar em formato predeterminado (ver tutorial no Anexo – I). Caso 

necessário também pode ser utilizado o WORD (Microsoft). Para editor de imagens 

https://www.jornalescolar.org.br/
https://www.scribus.net/downloads/stablebranch/
https://www.joomag.com/pt_BR
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recomendamos o Paint (Microsoft) e o GIMP. No site JORNAL ESCOLAR o visitante 

tem acesso aos tutoriais do Libre Office, do Publisher e GIMP,  

http://www.jornalescolar.org.br/impressao-e-diagramacao/diagramacao/ . 

Recomendamos também uma ótima referência para a produção de uma oficina 

de formação baseada na elaboração de um jornal/revista virtual voltado para a escola, 

objetivando o protagonismo dos estudantes como pesquisadores/desenvolvedores do 

material ( https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/175164 ). 

 

  

http://www.jornalescolar.org.br/impressao-e-diagramacao/diagramacao/
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/175164
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Palavras finais___________________________________ 

 

Caro professor, 

Esperamos que este produto educacional estimule e oriente na edição do jornal 

mural de ciências da sua escola. 

Os recortes que fizemos para este material não conseguem, evidentemente, 

traduzir a totalidade daquilo que representou todo o projeto de elaboração do jornal 

mural escolar de Ciências. Muitos outros aspectos, surgidos na pesquisa do Mestrado, 

oferecem também uma enorme gama de possibilidades de análises, sobre as quais 

pretendemos ainda nós debruçar brevemente.  

Acreditamos ter mostrado, até aqui, como o jornal escolar pode constituir-se 

em uma ferramenta útil para desenvolver e incrementar uma série de movimentos 

dentro de um ambiente escolar, propícios ao desenvolvimento, nos estudantes, de 

uma aprendizagem significativa e contextualizada. 

O jornal escolar não é um fim em si mesmo, mas um dos meios possíveis para 

o desenvolvimento de uma dinâmica geral na escola. Essa dinâmica pode contribuir 

para a descontinuidade de práticas pedagógicas enfadonhas, que pouco interesse 

desperta nos estudantes. 

A utilização do jornal na escola caracteriza-se num importante recurso 

interdisciplinar, devido a seu amplo repertório de assuntos do cotidiano, que por sua 

vez apresentam uma grande variedade de textos. Tal característica favorece o 

trabalho entre os professores de todas as áreas do conhecimento, fortalecendo o 

trabalho interdisciplinar. 

Este material não é estático. Ele pode e deve sofrer adaptações à medida que 

for utilizado. Deste modo, contamos com as sugestões dos professores para possíveis 

alterações que deixem o produto educacional mais eficiente. 
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Anexo__________________________________________ 

 

Anexo I 

(Diagramação Publisher Microsoft) 

 

Fonte Adaptada: https://goo.gl/RmxSgJ 

 

O que é o Publisher? 

 

Microsoft Publisher 2010 ajuda a criar publicações profissionais de modo rápido e fácil. 

Com o Publisher, você se pode criar, projetar e publicar material de marketing e 

comunicação de profissional para impressão e mesclagens ou email. 

 

Localizar e aplicar um modelo 

Publisher 2010 permite que você aplique modelos internos, para aplicar seus próprios 

modelos personalizados e para pesquisar a partir de uma variedade de modelos 

disponíveis no Office.com. Office.com fornece uma ampla seleção de modelos mais 

populares do Publisher, incluindo boletins informativos e folhetos. 

Para encontrar e aplicar um modelo no Publisher 2010 faça o seguinte: 

1. Na guia Arquivo, clique em Novo. 

2. Em Modelos Disponíveis, siga um destes procedimentos:  

 

 

Fonte: Printscreen do Publisher 2010 

https://goo.gl/RmxSgJ
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o Para usar um modelo já instalado, clique em Meus Modelos, clique no modelo 

desejado e em Criar. 

o Para usar um dos modelos internos instalados com o Publisher, em Mais 

Populares ou em Mais Modelos, clique na categoria desejada, clique no 

modelo a ser usado e em Criar. 

o Para encontrar e aplicar um modelo no Office.com, sob Mais populares ou Mais 

modelos, clique na categoria desejada, clique no modelo desejado e clique em 

Criar. 

o  

Observação1: Você também pode pesquisar modelos no Office.com a partir do 

Publisher. Na caixa Pesquisar modelos, digite um ou mais termos de pesquisa e 

clique no botão de seta para pesquisar. 

Observação2: O nosso Jornal Mural Ciência em Foco utiliza o modelo Verão 

Instalado no “Boletins informativos” (em Mais Populares). 

 

Criar uma nova publicação 

 

1. Clique na guia Arquivo e em Novo. 

2. Em Modelos Disponíveis, clique em uma publicação em branco e em Criar. 

Observação:  Se não puder ver um modelo em branco no tamanho desejado, 

clique em Mais Tamanhos de Páginas em Branco. 

 

Abrir uma publicação 

 

1. Clique na guia Arquivo e em Abrir. 

2. No painel esquerdo da caixa de diálogo Abrir Publicação, clique na unidade ou 

na pasta que contém o arquivo desejado. 

3. No painel direito da caixa de diálogo Abrir Publicação, clique na pasta que 

contém a publicação desejada. 

4. Clique no arquivo desejado e clique em Abrir. 

 

Salvar uma publicação 

 

Por padrão, o Publisher salva arquivos em uma pasta de trabalho padrão. Se quiser, 

você poderá especificar outro local. 

 Clique na guia Arquivo e em Salvar. 
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Observações: Se estiver salvando um arquivo pela primeira vez, execute este 

procedimento: 

 

a. Na caixa de diálogo Salvar como, digite um nome para a publicação na caixa 

Nome do arquivo. 

b. Clique em Salvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Printscreen do Publisher 2010 

 

 

Inserir caixa de texto 

1. Na guia Inserir, clique em Desenhar caixa de texto . 

2. Na publicação, aponte para o local onde deseja que um dos cantos da caixa de 

texto apareça e arraste na diagonal até atingir o tamanho desejado para a caixa 

de texto. 

3. Clique dentro da caixa de texto e digite o seu texto. 

 

 

Fonte: Printscreen do Publisher 2010 
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Inserir e cortar imagens 

 

Inserir uma imagem 

 

1. Na guia Inserir, no grupo Ilustrações, clique em Imagem. 

2. No painel esquerdo da caixa de diálogo Inserir Imagem, clique na pasta que 

contém a imagem desejada. 

3. No painel direito da caixa de diálogo Inserir Imagem, abra a pasta que contém a 

imagem desejada. 

4. Clique na imagem e em OK. 

 

Cortar uma imagem 

 

1. Selecione a imagem que você deseja cortar. 

2. Em Ferramentas de Imagem, na guia Formatar, no grupo Corte, clique em 

Cortar. 

Observação: Se você não ver as guias formato ou Ferramentas de imagem, 

certifique-se de que você selecionou a imagem. Talvez seja necessário clicar duas 

vezes na imagem para obter a guia Formatar apareça. 

3. Posicione a alça de corte sobre uma borda ou sobre um canto. 

4. Siga um destes procedimentos: 

o Para cortar um lado, arraste a alça central para esse lado. 

o Para cortar uniformemente os dois lados de uma só vez, mantenha 

pressionada a tecla CTRL enquanto arrasta a alça central. 

o Para cortar os quatro lados simultaneamente e manter as proporções da 

imagem, mantenha pressionada as teclas CTRL+SHIFT enquanto arrasta a 

alça do canto. 

 

Imprimir sua publicação* 

 

Se o Jornal for impresso em sua residência, em folhas A4 ou Oficio siga as instruções 

a seguir: 

1. Clique na guia Arquivo e em Imprimir. 

2. Na seção Imprimir, na caixa Cópias do trabalho de impressão. 

3. Na seção Impressora, verifique se a impressora correta está selecionada. 



 
43 

Observação: As propriedades da impressora padrão são automaticamente 

exibidas. 

4. Na seção Configurações, siga este procedimento: 

o Verifique se o intervalo de páginas ou as seções corretas foram selecionadas. 

o Selecione o formato para impor as páginas na folha. 

o Defina o tamanho do papel. 

o Defina se a impressão deve ser feita em um único lado ou nos dois lados da 

folha ou do papel. 

o Se a impressora puder imprimir em cores, escolha se deseja imprimir em 

cores ou em escala de cinza. 

5. Clique no botão Imprimir quando estiver pronto para imprimir. 

 

*Como o Jornal será impresso em folha A3, papel Couche é necessário salvar o 

arquivo em PDF e levar a mídia para a gráfica. 

 

Para salvar em PDF siga as seguintes etapas: 

 

1. Clique na guia Arquivo e em Salvar e Enviar. 

2. Na seção Salvar e Enviar, na caixa Criar documentos PDF/XPS. 

3. Na seção Criar documentos PDF/XPS clicar em Criar PDF/XPS. 

 

Fonte: Printscreen do Publisher 2010 


	Fonte: MultiRio: a mídia educativa da cidade, 20153
	Fonte: História do mundo4
	Fonte: Wikipédia: A enciclopédia livre5
	LDA - Lei nº 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998
	O que é o Publisher?
	Localizar e aplicar um modelo
	Criar uma nova publicação
	Abrir uma publicação
	Salvar uma publicação
	Inserir caixa de texto
	Inserir e cortar imagens
	Inserir uma imagem
	Cortar uma imagem

	Imprimir sua publicação*
	Se o Jornal for impresso em sua residência, em folhas A4 ou Oficio siga as instruções a seguir:

