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CP2 CHECAGEM DE FATOS 

  
Victor Figueiredo Souza Vasconcellos 

 

8º ano do Ensino Fundamental 

 

Engenho Novo II 

 
 
Apresentação:  

Um dos grandes dilemas do nosso tempo é como realizar a seleção de dados obtidos a partir do 

meio digital. Cm um volume quase infinito de informações, torna-se vital para todos uma eficaz verificação 

do conhecimento obtido nas novas mídias. Além disso, como produzir o melhor conteúdo para esse meio, 

tendo como parâmetro de comparação qualitativa o jornalismo clássico?  Tendo esses dilemas como 

norte, o projeto visa desenvolver uma agência de checagem de fatos e de produção de matérias de 

cunho jornalístico para o campus Engenho Novo. Para isso, reflexões teóricas sobre jornalismo e atuação 

prática em apuração de fatos têm sido feitas juntamente com os alunos integrantes do projeto. 

  

  

 

Objetivo Geral:  

Produzir conteúdo de verificação de fatos que envolvam a comunidade escolar e produzir notícias 

que sejam relevantes para essa comunidade. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

  

 Desenvolver as habilidades de interpretação e escrita de texto dos alunos participantes.  

 Ampliar a capacidade de os alunos selecionarem dados e informações no meio digital.  

 Produzir conteúdo de qualidade que envolva a comunidade escolar do Engenho Novo II. 

 Desenvolver as habilidades de checagem e de curadoria de conhecimento dos alunos 

participantes. 

 

 

Recursos utilizados: 

 Textos teóricos sobre a importância do jornalismo e sobre checagem de fatos. 

 Computador multimídia para a exposição de conceitos. 

 Laboratório de Informática para a exploração digital de conteúdo. 

 

 

Passo a passo: 

O projeto se iniciou com a seleção dos alunos bolsistas. Eles tiveram que pesquisar notícias falsas e 

escrever um texto sobre a importância da checagem de fatos. Em um segundo momento, os alunos 

bolsistas e os voluntários fizeram um debate sobre o que é o jornalismo e sobre sua importância política na 

democracia. Em seguida, a parte prática do projeto começou com a produção de conteúdo para a 

comunidade escolar.  

 

 

Tempo de duração 

 

6 meses (em andamento) 

 

 

 

  


