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Objetivo: Demonstrar que promover oficinas breves de comunicação para alunos do
ensino médio de escolas públicas e privadas da micro-região do Vale do Aço e
adjacências com a
intenção de despertar estes alunos para as profissões de Publicidade/Propaganda e
Jornalismo pode ser um recurso de propaganda alternativo de baixo custo.
Metodologia: As oficinas breves de comunicação serão ações em escolas do ensino
médio que exporão os estudantes do segundo e terceiro anos as formas e atividades que
um jornalista ou um publicitário desenvolvem em sua práxis diária. Em 3 horas-aula
eles experimentarão a criação e produção de jornais, notícias, propaganda, e correlatos.
Será realizada uma coleta de impressões pessoais, com esses alunos, sobre a oficina e o
pensamento deles sobre essas profissões. Visitas aos nossos laboratórios e a estrutura
dos nossos cursos de comunicação social complementarão o trabalho. Será criada uma
rede social para manter contato com os alunos. Resultados: Até o momento os
resultados são parciais. Foram feitos os contatos iniciais com as escolas da região para
gerar o interesse inicial entre os responsáveis pelas escolas para receber nossas oficinas
no segundo semestre deste ano de 2010. As oficinas estão sendo preparadas com o
auxílio dos nossos alunos e estão sendo testadas quanto seu conteúdo e tempo de
aula/oficina. Pretende-se alcançar um grande número de inscritos no vestibular de final
de ano para os cursos de Publicidade/Propaganda e Jornalismo. Conclusão: Até o
momento, por se tratar de trabalho em andamento, não é possível tirar qualquer
conclusão. Mas já se nota uma certa apreensão e curiosidade sobre as oficinas por
parte de alguns diretores de escolas públicas e privadas.

Palavras-chave: Oficina breve. Propaganda alternativa. Jornalismo e publicidade. 
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