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A evolução dos recursos midiáticos, especialmente o avanço e inovação das ferramentas das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), tem modificado o modo de aprender e de 

produzir conhecimento no ambiente escolar, pois tais recursos e ferramentas têm ampliado o acesso 

à informação e aos conhecimentos, propiciando a interação, as trocas e a aprendizagem 

colaborativa, de forma dinâmica e desafiadora.  

Dentro deste contexto, a utilização dos recursos da mídia tais como material impresso, a TV, 

os vídeos, o rádio, a informática e as ferramentas da internet, apresenta-se como elementos que 

favorecem o processo ensino-aprendizagem, pois oferecem possibilidades metodológicas, 

estimulando a construção de novas aprendizagens a partir de ambientes, que envolvem e motivam 

os educandos, tendo na interação o ponto forte das atividades, aspecto imprescindível no 

desenvolvimento e formação dos educandos. 

Com o intuito de fortalecer o processo ensino aprendizagem, utilizando diferentes mídias 

como ferramentas pedagógicas, foi desenvolvido o projeto Mídias na Escola, através do qual os 

alunos realizaram pesquisa em ambientes virtuais, com leitura e interpretação de textos, imagens e 

vídeos, que relacionavam conceitos trabalhados em sala de aula com as informações pesquisadas. 

Na continuidade dos trabalhos foi realizado um fórum de discussões sobre as primeiras formas de 

comunicação, construindo-se cartazes, bilhetes e o “Correio Escola” através do qual os alunos 

elaboraram e distribuíram correspondências nos setores da escola. Ainda trabalhando com mídias 

impressas, utilizou-se o livro didático e encartes de propagandas e anúncios para se trabalhar 

habilidades matemáticas. Outro momento significativo foram as visitas aos meios de comunicação 

como Correio, Jornais, Rádio e TV. Os alunos também estudaram sobre o funcionamento de uma 

Rádio na Internet, para conhecer de que forma poderiam trabalhar com esta ferramenta na escola. 

Das visitas e dos trabalhos realizados nasceram um mural de notícias na sala de aula, a realização de 

vídeos com comentários dos alunos e a Rádio Escola. A Rádio Escola foi um dos diferenciais,  pois 

os próprios alunos pesquisaram e organizaram os assuntos a serem apresentados, a maioria deles  

relacionados aos conteúdos de sala de aula. Durante esta atividade os alunos aprenderam a produzir 

o roteiro de um rádio jornal e a construir textos que foram apresentados em sala de aula com o uso 

de equipamentos de som, microfone e caixa de som, e gravados utilizando-se o celular a fim de 

publicar todo o conteúdo em um Blog da Rádio Escola, que está em construção. Através dessas 

atividades foram trabalhadas a oralidade e expressividade das crianças, as protagonistas no 

processo, estimulando o desenvolvimento de diversas competências e habilidades. Os resultados 

foram apresentados através da “Feira das Comunicações” realizada na escola e visitada pelas 

demais turmas e comunidade escolar, e da Rádio Escola ao vivo, na apresentação de Natal da 

Escola. 
O Objetivo deste painel é socializar essas práticas, utilizando recursos midiáticos desenvolvidos 

na Escola Estadual de Educação Básica Margarida Pardelhas, no município de Cruz Alta, uma parceria 

entre Sala de Aula, Sala Digital e a Escola como um todo, evidenciando as inúmeras  possibilidades 

oferecidas pelas mídias, de modo a favorecer o processo ensino-aprendizagem, através de uma proposta 

inovadora. 




