Ribeirão Preto, 21 de marco de 2012.

Estudantes do Liceu Albert Sabin participam do Projeto Manchete do Dia
Há séculos, as civilizações vêm usando a mídia impressa para divulgar notícias e
informações para as massas. Antes que o jornal impresso existisse, o interesse pela
notícia já era tão antigo quanto à linguagem escrita. Pensando nisso, o Liceu Albert
Sabin – Educação Infantil e Ensino Fundamental criou o “Projeto Manchete do Dia –
conexão com o mundo”, que visa utilizar os diferentes tipos de jornais para, além de
enriquecer a prática pedagógica e abrir um espaço de construção de conhecimentos
significativos, possa servir de instrumento de avaliação e monitoramento do rendimento
individual dos alunos, possibilitando o reconhecimento das dificuldades e aptidões,
assegurando o trabalho de prevenção, motivação e conexão com o mundo.
O projeto é direcionado para os alunos do Ensino Fundamental I e II, sob a
orientação da psicopedagoga, Solange Silveira G. Ferreira.
Funcionamento do Projeto
Diariamente, circula nas salas de aula, um jornal com notícias locais, regionais e
nacionais, acompanhado de uma planilha com os campos pautados para o registro dos
dados da manchete escolhida para ser discutida. Os frutos desse projeto são ainda
apreciados e avaliados pelos pais, à medida que seus filhos agem como interlocutores,
levando as reflexões provocadas pelo “Manchete do Dia” para o âmbito familiar. E
depois eles voltam à sala de aula trazendo novos conceitos, posicionamentos e
ponderações. Esse intercâmbio faz do Projeto uma teia de conhecimentos que se amplia
à medida que a atualidade dá sentido aos conteúdos programáticos.
“É uma proposta de ação pedagógica e enriquecimento curricular, realizada com
recursos simples e que promove a conexão de forma significativa entre a bagagem
cultural de professores, alunos e pais. Desta forma, podemos transformar nosso dia a dia
numa verdadeira comunidade educativa, interdisciplinar, contextualizada e eficiente,
além de preventiva e inclusiva”, disse a orientadora do projeto, Solange Silveira G.
Ferreira.

