PROJETO: J.V.M. EM FOCO – UM JORNAL A SERVIÇO DA
EDUCAÇÃO
O jornal J.V.M. em Foco - um jornal a serviço da educação foi instituído na
Escola Municipal João Valle Maurício no ano de 2015 pela professora de Língua
Portuguesa Daniele Maciel e pela Analista de Conteúdos Curriculares Sheila Revert. O
projeto objetiva a divulgação das produções dos alunos e dos eventos pedagógicos da
escola; oportuniza a interação entre alunos/professores/comunidade; além de incentivar
as práticas de letramento e cultura. Inicialmente, o jornal começou em forma de mural,
tudo o que era produzido pelos alunos durante o ano era afixado nos pátios da escola em
forma de jornal- mural. Assim fizemos duas edições do jornal, mas sempre cultivando o
desejo de um dia conseguirmos recursos para publicá- lo.
Em 2017, o sonho se tornou realidade!Estabelecemos juntos como escola, o

propósito de trabalharmos coletivamente para concretizarmos esse sonho. Como a
escola não dispunha de verba financeira para custear os gastos de um jornal, buscamos
parceria com os comerciantes do entorno da escola em troca da propaganda de seus
estabelecimentos comerciais. Por meio desses patrocínios conseguimos a metade da
quantidade necessária, a outra metade foi angariada através das contribuições
voluntárias dos professores e funcionários da escola.
Assim, no dia 24/11/2017 na Mostra Cultural, conseguimos publicar o nosso
jornal com uma tiragem de 500 exemplares. O jornal é visualmente atrativo, de material
de boa qualidade e muito bem diagramado. Composto por textos diversos, contendo
assuntos atuais e interessantes, trabalhos dos alunos, professores e demais funcionários

da escola. Toda a comunidade escolar recebe seu exemplar e pode conhecer mais sobre
o dia a dia da escola e sobre os projetos e eventos realizados pelos alunos e professores.
Atualmente, o J.V.M. em Foco é um projeto que faz parte do calendário da
escola, é totalmente custeado pela instituição, já está na quinta edição e todos ficam
ansiosos a cada nova publicação. Nessa perspectiva, concluímos quea produção e
publicação de nosso jornal tem sido uma importante ferramenta de construção de
saberes e de articulação de novas práticas educativas às tecnologias emergentes.
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