
 
Comunicado 125 /2019  

Assinatura do Jornal JOCA  
Turmas EF-3 e EF-4 

Campinas, 13 de novembro de 2019 

 

Prezados pais e responsáveis, 

Ler jornal, ouvir notícias, assistir documentários, telejornais são meios de se manter atualizado sobre os               
fatos do cotidiano e poder compreender os acontecimentos do Brasil e do mundo. Essas ações estão                
envoltas por gêneros textuais semelhantes que ampliam o conhecimento sobre diversos tipos de             
conteúdo, desde fatos reais até histórias de ficção, expandem a nossa capacidade de compreensão,              
favorecem a criatividade, aumentam o vocabulário e nos tornam mais aptos a trazer assuntos diversos               
para conversas, debates e rodas de discussão. Além disso, são fontes de inspiração e informação. Na                
escola, esses gêneros auxiliam na produção de textos e favorecem um trabalho interdisciplinar muito              
rico nos eixos de leitura, escrita e oralidade. 
 
O direito da criança de acesso às mídias e à participação no debate público também está assegurado                 
na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia-Geral da ONU             
(Organização das Nações Unidas) em 1989, e assinada pelo Brasil em 1990.  
 
Além de garantir esses direitos, também temos, enquanto instituição, o compromisso com o             
desenvolvimento das competências necessárias para formação de alunos críticos, bem informados e            
com habilidades socioemocionais desenvolvidas, preparados para as novas demandas da atualidade.           
Por isso, o Colégio Rio Branco Campinas selou uma parceria com o Jornal JOCA para o ano de 2020                   
nas turmas de 4º e 5º ano. 

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 I. 

Para apresentar o JOCA, teremos uma palestra com Stéphanie Habrich, fundadora do jornal, no dia               
26/11, terça-feira, das 19h às 20h, no auditório da Biblioteca.  

Convite: Palestra com Stéphanie Habrich, fundadora do Joca 
Dia 26/11 - terça-feira - das 19h às 20h  

  

Será de fundamental importância a presença e participação de todos. Clique aqui para fazer sua               
inscrição. 

Ressaltamos que a assinatura do jornal consta da lista de material dos alunos e a adesão será                 
exclusivamente on-line, pelo site www.jornaljoca.com.br. Clique aqui para ver o tutorial da            
assinatura. 

Contamos com a presença de todos. 

Equipe Pedagógica 

https://forms.gle/Y2Pddrdc9wSxawDs7
https://forms.gle/Y2Pddrdc9wSxawDs7
http://www.jornaljoca.com.br/
https://www.riobranco.org.br/pdf/tutorial_assinatura_joca.pdf
https://www.riobranco.org.br/pdf/tutorial_assinatura_joca.pdf

