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Áera de enquadramento
[ Literatura ]
O projeto está alocado em Literatura pela principal atividade ser a escrita porém abrange muitas
outras áreas como por exemplo fotografia, além de atender todas as áreas da cultura, através dos
temas das matérias do jornal a serem produzidas.

Apresentação
O Projeto consiste na criação de um jornal com foco na cultura de Mogi das Cruzes, a ser
produzido a partir dos alunos do ensino médio da Escola Aristóteles, localizado no distrito de
Sabaúna.
A idéia de produzir um jornal a partir dos estudantes do ensino médio do distrito de Sabaúna, é
justamente incentivá-los a investigação de diversos assuntos que permeiam o cotidiano, como
forma de aproximação ao que gira em torno do centro da cidade, já que muitos dos alunos vivem de
maneira isolada no bairro, sem a visão mais ampla do que a cidade pode oferecer, e o potencial
profissional que pode ser despertado nos jovens através da busca pelas informações para a
produção do jornal.
O propósito deste projeto é também trazer para os estudantes a cultura, não só como forma de
entretenimento, mas como fonte muito rica de conhecimento e descoberta do mundo e do ser humano.
Através de promover uma troca de experiências com as demais escolas envolvidas no projeto de
produção de jornal de sua localidade.
O conteúdo das matérias abrange agendas culturais, entrevistas com artistas, matérias sobre
espetáculos, sobre a Política Nacional, Estadual e Municipal voltadas para a cultura e fará um
link entre todos os projetos culturais aprovados pela Lei de Incentivo Municipal de Mogi das
Cruzes, pois será um veículo de informação sobre todos os projetos: onde estão, como estão, quem
realiza, benefícios culturais, agendas, etc.
O Jornal poderá ter ainda outras matérias jornalísticas sobre turismo, gastronomia, política,
etc. assim como um jornal convencional dependendo da decisão do editorial de cada núcleo, mas
sempre tendo como prioridade a cultura.
Planto Idéias é uma iniciativa para criar um jornal
tiragem de 5.000 exemplares mensais pelo período de
pública de Sabaúna, totalizando ao final do projeto
Cada jornal terá sua versão virtual ampliando assim
acesso ao projeto e aos seus benefícios;

com 8 páginas cada um, tamanho tablóide, com
12 meses, produzidos por alunos da escola
60.000 exemplares impressos e distribuídos.
o alcance do número de pessoas que terão

Será estruturado na escola um núcleo, formada por alunos, pelos profissionais do projeto e
professores da escola. A idéia é que seja montado um grupo com 30 alunos que aprenderão todo
processo de edição de um jornal: reportagens, pesquisas, fotografia, diagramação e vendas de
anúncio e a cada mês cada produção será impressa com 5.000 exemplares.
Neste núcleo todos aprenderão todas as áreas de construção de um jornal passando pela
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fotografia, edição, diagramação, vendas etc, desde a escolha do nome do jornal que mais
represente a sua identidade.
Os alunos participarão de oficinas, para construção de jornal semanalmente, sairão a campo para
colher matérias e uma vez por mês participarão de um seminário/debate com palestrante renomado
para debater cultura, pois acreditamos que a prática será uma excelente formação, pois os
participantes precisarão de formação cultural, visões de políticas públicas culturais e estes
encontros trarão cujo foco será entender o que está acontecendo em nossa cidade e no nosso país:
os conceitos, as leis, os avanços e retrocessos. Estes seminários serão abertos aos demais
alunos que se interessarem em colaborar com o processo de produção, além dos 30 integrantes da
comissão de produção.
A cada mês os participantes farão uma visita em roteiro cultural pela cidade de São Paulo, em
atividades principalmente gratuitas, para suas matérias e principalmente para ter outras opções
culturais, outras vivencias, experiências, muitos dos jovens de Sabaúna nunca andaram de trem
contradição, pois no local há uma estação de trem belíssima preservada, porém apenas para trem
turístico e de carga, estes passeios contribuirão para comparar o que é produzido em nossa
região com outras localidades, sairão dos muros DE MOGI DA CRUZES, exemplos de passeios: (espaço
Itaú cultural, espaço banco do Brasil, museu afro, Museus em geral, planetário, Pinacoteca do
Estado, sala São Paulo, entre outros, para esta atividade o projeto prevê transporte.
Para a realização dos jornais, o núcleo terá três ilhas de edição,uma impressora A3 para
imprimir os bonecos do jornal, três máquinas fotográficas semi-profissional que ao final do
projeto serão doados para a escola com o objetivo que o projeto continue por conta própria.
A fim de garantir a manutenção do jornal, posterior ao término do projeto está previsto a
disciplina de venda de anúncios, que poderá ser feito junto aos comerciantes do bairro, assim o
projeto cumprirá todos seus objetivos que, além da construção do jornal e o fortalecimento da
cultura na nossa cidade, possibilitará o empoderamento e autonomia dos jovens participantes.
A seleção dos alunos será por inscrição e depois os alunos passarão por entrevista individual.
Será montado um núcleo com 30 alunos do ensino médio, 10 do 1º ano, 10 do 2º ano e 10 do 3º ano,
assim quando os do 3º ano se formarem o projeto não precisará ser reiniciado e poderá andar com
suas próprias pernas, pois haverá sempre a substituição por outros 10 alunos do novo 1º ano que
entrará no projeto somando-se aos alunos experientes.
Para a montagem dos jornais, os participantes terão as seguintes oficinas:
•
•
•
•
•
•

Fotografia;
Diagramação
Redação
Marketing voltado para vendas
Técnicas de Jornalismo
Seminários sobre política cultural (uma vez por mês)

- O grupo de 30 participantes será dividido em cinco pequenos núcleos para cada aérea
(Fotografia; Diagramação; Redação; Marketing voltado para vendas; Técnicas de Jornalismo), assim
ao final do projeto todos aprenderão todas as áreas, as oficinas serão teóricas e práticas o
professor vai ensinado e fazendo junto.
O projeto terá um site para divulgar as ações do projeto e para subir as versões on-line. A
versão imprensa será distribuída para comunidade escolar e no bairro onde a escola está
localizada.
Todos os profissionais serão contratados por MEI, diminuindo a carga tributária;
O projeto contempla um profissional, auxiliar administrativo responsável pela parte burocrática,
responsável por planilhas, lista de presença, arquivo de notas fiscais, cotação de preço,
relação com o público envolvido, os profissionais e os a escola, etc. será contratado pelo
regime de estagio, favorecendo assim a integração também de pelo menos um aluno universitário ao
projeto
A contratação de prestação de serviço de contabilidade mensalmente, para auxilio na prestação de
contas, validação das planilhas, e guias de taxas, etc.;
Será contratado serviço de desenvolvimento do site, para o projeto e a manutenção será feita
pela própria núcleo de edição do jornal.
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Todas as logomarcas serão usadas conforme Manual da Secretaria Municipal de Cultura será enviado
arte das peças publicitárias para aprovação antes da confecção;
Deixaremos para o grupo decidir o nome do jornal
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