Maio - 2018

• Volume 1

JORNALISTA VISITA ESCOLA
Troca de ideias marca a sexta-feira de crianças
do 5º ano

Turma do 5º ano C – unidade Calhau

O jornalista Gustavo Arruda visitou a Escola Crescimento Calhau na sexta-feira, 11 de maio de
2018. Ele foi convidado pelas professoras para compartilhar seus conhecimentos sobre o
gênero Notícia, ajudando na aprendizagem dos alunos do 5º ano.
Durante a visita, Gustavo afirmou que, mesmo com a influência de sua mãe, jornalista há
anos, o jornalismo nem sempre foi sua paixão. Ele brinca, relembrando seu sonho de infância,
de ser jogador de futebol, relatando que não tinha nenhuma habilidade para tal e então,
passou a acompanhar o esporte de outra forma, noticiando-o. Revela ainda, que prefere
escrever a gravar.
Ele relata que a função que exerce é muito atribulada e que muitas vezes, não há quase tempo
para lazer. “Perdi quatro vezes a comemoração do meu aniversário, por ter que fazer
cobertura para algumas matérias. Mas fazer o quê? É assim mesmo!”, disse o jovem
jornalista.
Entre uma produção de uma notícia e outra, apesar de, muitas vezes, sair tarde da noite,
Gustavo busca se divertir, interagindo com os colegas, permitindo assim, maior descontração
no ambiente de trabalho.
Depois, ao apresentar algumas de suas produções e sites de parceria, o jornalista aperfeiçoou
os estudos dos alunos sobre o gênero estudado, relembrando as propriedades de uma notícia,
como título, subtítulo, lead etc, e os orientando com dicas para uma produção com excelência.
“Não podemos publicar notícias falsas. Devemos buscar fontes seguras para não
comprometer ninguém”, reforça o jornalista, assegurando que, antes de publicar algo, por ter
compromisso para consigo e seus leitores, busca representantes detentores de informações
reais para ajudar na divulgação do fato.
Por fim, liberou um momento para retirada de dúvidas ainda existentes entre o corpo
discente. Os alunos agradeceram, reforçando que este momento foi valiosíssimo para suas
respectivas formações.

