
AÇÃO FORMATIVA  
JORNAL MURAL 







Características 

Pode ser direcionado para diferentes públicos 
 
Pode ser usado para comunicar diferentes opiniões 
 
Pode dialogar com diversas áreas do conhecimento: 

• Literatura 
• Música 
• Artes Plásticas 
• Teatro 
• Direito 
• Tecnologia 

• Economia  
• Sociologia  
• Educação 
• Saúde  
• Geografia 
• História 
 



• Didático 

• Comunicação rápida e imediata 

• Baixo Custo 

• Dinâmico 

• Fácil leitura 

Características 



 Periodicidade 

        Pode ser:  
 
• Diária 

• Semanal  

• Quinzenal  

• Mensal 



• Monitoramento dos impactos da produção do petróleo no município; 
• Demandas da comunidade e/ou problemas que vem com o petróleo; 
• Conflitos socioambientais por causa do petróleo; 
• Notícias de jornal, revista ou sites relacionadas com o impacto do 

petróleo;  
• Temas importantes para a comunidade, imagens, fotos; 
• Datas importantes e cultura; 
• Agenda. 

 
 

          Conteúdo 



• Clareza 

• Objetividade 

• Didatismo 

• Coerência 
 

 A linguagem deve ter: 



Podem ser: 
• Reportagens 

     [O que? Quem? Quando? Onde? Como ? Por quê?]  

• Entrevistas, Artigos, Críticas; 

• Editorias; 

• Enquetes. 
 

Notícias e matérias jornalísticas 



Notícia x Reportagem 



• Definir a periodicidade; 

• Definir os temas/seções e cores principais do Jornal Mural; 

• Definir as equipes responsáveis: organizar o conteúdo e 

montagem; 

• Definir um local bem visível para fixar o Jornal Mural; 

• Definir o nome do Jornal Mural; 

• Reunir os materiais e montar o Jornal Mural. 

Fazendo o Jornal Mural 



Material da estrutura: 
-Papel craft, tela de galinheiro, plástico, cortiça, placas de madeira, tecido, 
EVA, PET, cartolinas, papéis, outros. 
 

Material para montar: 
-Conteúdos (textos, imagens etc), cola, alfinetes/tachinhas, pincel, tesoura, 
papeis de desenho, clipes, fita adesiva, revistas etc.  

Fazendo o Jornal Mural 



Deve ser: 

• Visível à distância 

• Ilustrado com imagens e/ou fotos 

• Colorido 

• Fixado em locais de fácil acesso e boa visibilidade  

Fazendo o Jornal Mural 



• Dinamizador do trabalho; 

• Ajudar  a organizar e acompanhar as etapas de produção; 

• Ajudar na avaliação do processo junto a comunidade; 

• Cuidar para que se mantenha o foco nas questões relacionadas 

à cadeia de produção do petróleo; 

• Cuidar para que o Jornal Mural ajude no trabalho de 

monitoramento dos impactos do petróleo no município. 

O papel do Observatório 



1. Reunião de Pauta: definir assuntos 
 

2. Reunião da equipe de pré-produção: busca de conteúdos 
 

3. Reunião da equipe de produção: organizar o conteúdo e montar o 
mural e fixar no local 
 

4. Pós-produção: limpar e refazer  

Etapas 



Composição 



Exemplos 



Exemplos 



Exemplos 



Exemplos 



@PeaObservacao Canal 
Observação 

peaobservacao 

www.peaobservacao.com.br 
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