Comunicado 099B/2020
Apresentação do Jornal JOCA
Campinas, 16 de novembro de 2020

Prezados pais e responsáveis,
Nosso Colégio tem o compromisso com o desenvolvimento das competências necessárias para
formação de alunos críticos, bem informados, com habilidades socioemocionais desenvolvidas e
preparados para as novas demandas da atualidade.
Por isso, em 2020, selamos uma parceria de muito sucesso com o Jornal JOCA, que terá continuidade
em 2021 para as turmas de 4º ao 7º ano do Ensino Fundamental.
Para apresentar o JOCA às famílias que ainda não conhecem, teremos uma palestra com Stéphanie
Habrich, fundadora do jornal, no dia 24, terça-feira, das 19h às 20h, através do Google Meet. Para
acessar o link, é preciso utilizar a conta RB do aluno. A presença de todos é muito importante.

Convite: Palestra com Stéphanie Habrich, fundadora do Joca
Dia 24/11 - terça-feira - das 19h às 20h
Link: https://meet.google.com/eme-wdxd-ytu

Sobre o JOCA
O JOCA é um jornal direcionado especificamente para o público infantojuvenil, escrito para eles em
uma linguagem acessível. Ele tem a mesma organização de um jornal adulto, contempla notícias e
reportagens relevantes sobre o Brasil e o mundo, entrevistas, matérias, curiosidades e assuntos do
universo dos alunos. Além das edições impressas, estão disponíveis as edições on-line que podem ser
acessadas por computadores, tablets e smartphones e são atualizadas diariamente. O jornal conta
também com uma seção toda escrita em inglês, denominada Joca in English.
A parceria com o JOCA tem como principal objetivo apresentar esse portador de gêneros textuais
variados como mais um elemento do mundo real a ser explorado no contexto escolar, com a
possibilidade de relacionar os conteúdos trazidos pelo jornal com as disciplinas que compõem a grade
curricular do Ensino Fundamental.
Contamos com a participação de vocês no dia 24 de novembro, terça-feira, às 19h, na palestra on-line
pelo Google Meet.
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