
Oficina D 
 

Comunicação Publicitária 

Cariacica, 10 de Outubro de 2014 



Data Proposta 

27/03 (5ªf) Encontro Inaugural 

07/04 (2ªf) Oficina A – Presença da equipe da A Gazeta 

16/05 (6ª f) Oficina B 

03/06 (3ªf) Jornada Pedagógica (diurno) 

14/07 (2ªf) Encontro Intermediário 

08/08 (6ªf) Oficina C 

12/09 (6ªf) Encontro Intermediário 

10/10 (6ª) Oficina D 

04/11 (3ªf) Seminário da A Gazeta (diurno) 

14/11 (3ªf) Avaliação e Encerramento 



Apresentar os gráficos referente ao diagnóstico dos 
sujeitos da Modalidade EJA em Cariacica no ano de 
2014; 
 

Dialogar sobre esses sujeitos propondo uma 
atividade, baseada na oficina D do Programa A 
Gazeta na Sala de Aula 





Apresentação dos gráficos 



Proposta de Trabalho 
               

     “Diversidade no ambiente de trabalho dá lucro” 
 
Objetivos: 
 

 • Analisar, refletir de forma crítica e posicionar- se em relação aos 
meios de comunicação.  
 
 • Respeitar a diversidade de qualquer origem, seja no mundo do 
trabalho ou nas relações pessoais.  
 
• Desenvolver a comunicação escrita, oral e exercitar a criatividade. 
 
 
  



Texto 1: O conceito de diversidade aplicado ao trabalho de 
acordo com a Organização Internacional do Trabalho. 
 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT –, o conceito de 
“diversidade” é de uso recente e vem surgindo como estratégia de negócios 
geralmente em empresas dos setores mais avançados, com frequência em 
empresas multinacionais. Por vezes é apenas uma resposta à nova 
consciência social de combate à discriminação no trabalho. 

Outras vezes aparece como um instrumento de marketing. Está assim ligado 
a questões como “direito à diferença”, “princípio básico de cidadania” 
“estratégia para preservar competitividade”. 
 As razões fundamentais para o componente diversidade no trabalho são: 
ampliar os níveis de consciência sobre a discriminação e a responsabilidade 
mais ampla das empresas com relação aos impactos que provocam em seu 
entorno e criar ações de combate à discriminação no trabalho e na 
qualificação profissional. 

 

 



Texto 2: Campanha publicitária gaúcha recomenda a 
diversificação no ambiente profissional 
 

Diversidade no ambiente de trabalho dá lucro", dizia a campanha 
publicitária da Procuradoria Regional do Trabalho, veiculada no Rio Grande 
do Sul em 2004. "Empresas que priorizam políticas de incentivo à 
diversidade no ambiente de trabalho aumentam sua capacidade de 
reconhecer e atrair talentos, têm menor rotatividade de funcionários e 
aumento da satisfação de seus colaboradores", diz o texto de um dos 
anúncios. Outro texto lembra que condição socioeconômica, idade, 
ascendência, nacionalidade, estado civil, orientação sexual e condições de 
saúde não podem ser motivos de discriminação. A campanha lembrava de 
casos famosos de pessoas que foram discriminadas, mas que provaram ter 
capacidade bem acima da média. Num deles, pergunta: "Você contrataria 
para trabalhar como gráfico no seu jornal um jovem negro de 16 anos, órfão, 
gago, epilético, com saúde frágil e baixa escolaridade?". E arremata com a 
resposta: "Que pena. Você acabou de dispensar o Machado de Assis". 

 

 

Extraído do site agenda.saci.org.br 
 



1. Leia com os alunos o texto e depois apresente para eles o conceito de diversidade 
 aplicado ao trabalho de acordo com a OIT. 
 
2. Ao comparar os dois textos, questione com os alunos a campanha publicitária:  
 
a) Ela está a favor de quem?  
 
b) Quais os mecanismos que ela utiliza para desvirtuar o conceito de diversidade?  
 
c) Qual é o conceito de diversidade no trabalho. 
 
3. Estimule-os a apontar e a se posicionarem (emitindo opiniões, argumentos, etc.) com 
 
 referência às estratégias de marketing que unem a produtividade com os apelos: 
 
a) “direito à diferença” (idade, ascendência, nacionalidade, estado civil, condições de saúde).  
 
b) “princípio básico de cidadania”. 
 
4. Proponha aos alunos que elaborem campanhas publicitárias sobre a questão da  
diversidade do ponto de vista do trabalhador. 
 



a) Perguntar aos alunos o que sabem sobre a vida de Machado de Assis. Explorar 
os aparentes problemas do autor: ser negro, pobre, gago e epilético. Realçar suas 
qualidades de escritor. Escolher um poema para ser trabalhado. 
 
b) Pedir aos alunos que respondam às questões da Introdução. Ressaltar que o 
slogan apela diretamente às paixões, aos sentimentos, ao entusiasmo por uma 
ideia ou produto.  
Rememorar slogans famosos citando só o início. Ex.: Tomou ....... (Doril) a dor 
sumiu. Indagar o porquê de terem na memória tais slogans e qual o efeito 
pretendido por eles (dar valor de verdade). 
 
c) Comentar com os alunos a força das campanhas publicitárias. Perguntar o que 
vendem as campanhas de vacinação (saúde), de doações para crianças carentes 
(solidariedade). Destacar que o preconceito impede muito cidadão de encontrar 
um trabalho. 
 
d) Mostrar que a publicidade vende não só produtos, mas também pessoas e 
ideias. 
 
 
 



 Os textos serão colados no caderno. Em grupos, os alunos, após a leitura de cada 
 texto, circulam as principais informações; 
 
 O professor registra no cartaz as principais informações identificadas pelos alunos; 
 
 Os alunos reescrevem no caderno as informações, abaixo de cada texto (síntese); 
 
 Análise de identificação das características do gênero a partir das seguintes 
questões: 
 
 O texto ocupa uma ou mais páginas?                            Para qual público se destina? 
 
 O texto tem ilustrações?                                                  Se sim, para que servem? 
 
 Qual o objetivo do texto?                                                Onde está localizado o título? 
 
 Qual o assunto do texto?                                                 O assunto é importante? 
 
 Atividades de produção de texto (oral e escrito). 
 
 
 



•  Perceber e refletir sobre o efeito de 
campanhas publicitárias para o público; 

• Conhecer um pouco as ferramentas e o 
processo de criação de propagandas e 
campanhas; 

• Analisar diferentes modos de abordagem na 
publicidade, discutindo sobre alguns artifícios 
e objetivos de uma propaganda. 

 

 















Promover um diálogo acerca de: 
 
Qual a importância e necessidade do jornal? 
 
Na sua casa existe o hábito de se manter informado, seja pelo 
jornal impresso, jornal televisivo, internet ou rádio? 
 
Você acha importante ter acesso a informações do que 
acontece no seu Município, no Brasil e no mundo? 
 
Você conhece ou já ouviu falar sobre o Jornal Mural? 



Explicar para a turma o que é um Jornal Mural, 
mostrar o jornal e explora-lo, identificando o 
corpo do jornal: o nome, os títulos das 
manchetes, as colunas, se identificam rótulos, 
marcas, propagandas, se existe alguma matéria 
ou coluna que eles se identificam ou que 
gostam do assunto, ou que acham 
importante... 



Propor a construção de um Jornal Mural da 
turma, que pode ficar na sala de aula ou no 
pátio, que tenha algumas colunas que julguem 
necessárias. 
 



Sugestões: 
Coluna 1: História da Minha Vida, onde o aluno (que não sabe 
escrever) vai relatar para a professora um momento, ou uma 
fase importante da sua vida; para quem sabe escrever, pode 
fazê-lo com autonomia, sem o objetivo da exatidão ortográfica, 
pois essa poderá ser feita posteriormente no coletivo. 
 
Coluna 2: Palavras chaves, onde a turma após a leitura da 
história de vida do aluno, identifica as palavras significativas 
deste texto e produz uma lista com essas palavras para serem 
trabalhadas na aquisição da leitura e escrita, utilizando o 
alfabeto móvel e grupos de trabalho. 
Essa coluna deverá ser alimentada semanalmente. 
 
A turma com o auxílio da professora deverá montar outras 
colunas, que podem ser as do jornal ou podem ser criadas de 
acordo com a necessidade ou realidade da turma.  



Dicas de como fazer: 
 

 

 

 Separe a turma em GTs ( grupos de trabalho) de acordo com nível de 

aprendizagem. 

 

GT 1: Sujeitos que encontram-se no nível pré-silábico e silábico. 

 

Construção de fichas de leitura com as palavras significativas retiradas do texto. 

 

Tentativas de leitura das palavras pelo grupo, utilizar o alfabeto móvel para 

conhecimento e reconhecimento das letras e sua importância na construção de 

palavras. 

 

Construção de um caça-palavras com as palavras das fichas com banco de palavras 

e leitura dessas palavras. 

 

Bingo de palavras 

 

Escrita espontânea das palavras estudadas. 

 

 

 



 GT2: Sujeitos que encontram-se no nível silábico e silábico-alfabético. 

 

 Leitura ou tentativas de leitura das palavras das fichas. 

 

 Construção de frases contextualizadas com as palavras das fichas 

 

 Caça-palavras com as palavras das fichas, sem banco de palavras e leitura 

dessas palavras. 

 

 Tentativa de uma produção textual, utilizando as palavras que acharem 

significativas para o grupo ou individualmente.   

 

 GT3: Sujeitos que encontram-se no nível alfabético. 

 

 Produção textual coletiva e individual, das palavras das fichas, tentando 

relacionar com a vivência de cada aluno. 

 

 


