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mídia e
tecnologia

grupo

www.arede.info/vamosler

Reconhecimentos
Em sua trajetória o projeto
já foi reconhecido e
premiado nacional
e internacionalmente.
• ‘Prêmio Mundial Sobre Liberdade de
Imprensa’, em 2010, promovido pela
Associação Mundial de Jornais
(WAN-IFRA), orientando o 5º ano da
Escola Municipal Fulton Vitel Borges de
Macedo (Ponta Grossa) e a professora
Lourdes Stan dos Santos com o projeto
‘Voz da Liberdade’.

O Vamos Ler - Geração
Digital é um projeto do
Grupo aRede,
desenvolvido pelo
Portal aRede em
parceria com o Jornal da
Manhã, que atua
em Ponta Grossa e nos
Campos Gerais

+ de 100 mil
alunos envolvidos

+ de 300

escolas públicas e
particulares participantes

• ‘Menção Especial’, em 2011, na categoria
‘Conectando com o Celular’, promovido
pela WAN-IFRA.
• Primeiro lugar no ‘Concurso Nacional’ da
Associação Nacional de Jornais (ANJ),
em 2011, orientando alunos e
professores do Sesi Ponta Grossa com o
projeto ‘Quarto Poder’.
• ‘Honra ao Mérito’, em 2018, da Comissão
de Educação da Câmara dos Deputados
em Brasília.

2,5 mil
professores atuantes
no projeto

+ de 150

instituições públicas
e privadas parceiras

12

municípios
alcançados
no projeto
em 2021

• Chancelas: Programa Selo Social de
Ponta Grossa, pelas práticas de
Responsabilidades Sociais Interna e
Externa. Selo ODM, que reconhece e
divulga de trabalhos para o alcance dos
Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio.

Com foco em alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental, o projeto
trabalha com instituições
de ensino públicas e privadas,
através de uma metodologia
própria e inovadora

Projeto Cultural
União entre comunicação,
educação e novas tecnologias:
este é o Vamos Ler - Geração Digital

NOSSA TRAJETÓRIA

METODOLOGIA

OBJETIVO

CONTRIBUIÇÕES

O Vamos Ler - Geração Digital surgiu em 2008
envolvendo, até hoje, mais de 100 mil alunos, o
que rendeu prêmios e reconhecimentos
nacionais e internacionais.

Unir comunicação, educação e novas tecnologias:
este é o principal objetivo do projeto. Busca-se
valorizar e fomentar a área educacional, dando
autonomia a professores e alunos nas produções
desenvolvidas, além de atividades orientadas sobre
a mídia, qualiﬁcando os jovens para o convívio e
trabalho social.

A metodologia do projeto é baseada no conceito de educação
com a mídia, enfatizando a utilização de novas tecnologias. O
projeto amplia a leitura de mundo dos alunos participantes,
aproximando-os da realidade das notícias e orientando sobre o
comportamento diante da informação, internet e redes sociais.

O apoio das Secretarias Municipais de Educação incentiva a
participação da comunidade escolar no contexto de educação
para as mídias, permitindo o debate e o desenvolvimento do
senso crítico dos alunos. Os apoiadores sociais possibilitam
que as escolas formem cidadãos engajados e atuantes no que
cerne à mídia, com a divulgação da logo dos parceiros nos
anúncios e materiais durante o ano.

Oﬁcinas de Capacitação

No início de cada ano letivo a coordenação do projeto
realiza as oﬁcinas de capacitação. Nela, são
apresentadas as propostas e forma de trabalho. Com
indicações e esclarecimentos, a equipe educacional
das instituições parceiras pode estabelecer o
formato e direcionamento das ações junto ao projeto.

Videoaulas

Produções realizadas no estúdio do Portal aRede que
debatem os mais importantes temas a serem
aplicados na sala de aula, como papel da mídia,
saúde, campanhas de conscientização, aspectos
históricos, entre vários assuntos transversais.

Blogues Escolares

Os blogues escolares são uma ferramenta
pedagógica comunicacional exclusiva do Vamos Ler.
Nesta plataforma, as produções na íntegra com
textos, fotos e vídeos de professores e alunos servem
como um registro das ações das turmas. Já são mais
de 100 blogues escolares ao longo de seis anos.

JM Online

As turmas participantes do Vamos Ler recebem um
acesso à plataforma digital do Jornal da Manhã, o
mais tradicional impresso dos Campos Gerais. Assim,
podem se informar, através dos seus dispositivos,
das principais notícias da região, Brasil e do mundo.

Concurso

O Concurso de Blogues Escolares busca
premiar os principais destaques em
produções midiáticas das escolas
parceiras. São quatro categorias: Melhor
Blog Escolar, Melhor Fotograﬁa, Melhor
Vídeo e Melhor Texto. O Vamos Ler Geração Digital realiza um evento de
entrega das premiações, todo ﬁnal de ano,
em cada munícipio participante.

A proposta é ampliar a relação de alunos e professores
com a crescente conectividade e recursos tecnológicos,
formando cidadãos críticos e produtores de conteúdo

Visibilidade
O projeto conta como um amplo alcance em
suas plataformas no Grupo aRede. Alguns números
mostram a abrangência do Vamos Ler - Geração Digital
nos meios digital e impresso.
Portal aRede
• 5 milhões de visualizações de páginas/mês;
• 1 milhão de visitantes diferentes/mês;
• Facebook: 175 mil seguidores e alcance chega a
1,5 milhão de pessoas/mês;
• Whatsapp: mais de 60 grupos com 12 mil
participantes;
• Outras redes sociais: Twitter, Youtube e Instagram.
Jornal da Manhã
• 12 mil exemplares diários e circulação em 26 cidades.

negócios

Parceiros
Desde 2008, o projeto conta com mais de 100 parceiros e
patrocinadores da iniciativa pública e privada que contribuem
para a formação de milhares de alunos nos Campos Gerais.

ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS

PONTA GROSSA

CARAMBEÍ

CASTRO

GUAMIRANGA

IVAÍ

JAGUARIAÍVA

IMBAÚ

IMBITUVA

IPIRANGA

IRATI

ORTIGUEIRA

PIRAÍ DO SUL

RESERVA

TEIXEIRA SOARES

INTERESSADO? ENTRE EM CONTATO,
E TORNE-SE NOSSO PARCEIRO.
42.98412- 4503

42.99124-0530

Eloir Rodrigues - Diretor
eloir@jmnews.com.br

Adriana Alencar - Gerente Executiva
comercial@jmnews.com.br

comercial@jmnews.com.br
42.99923-4066
Carlos Alberto - Executivo de Contas
carlos@jmnews.com.br
MERCADO LEITOR

42.3220.6262
Fernanda Anastacio - Atendente
assinaturas@jmnews.com.br

negócios

42.99993-1863
Filipe Kaspczak - representante
ﬁlipe@jmnews.com.br

Rua Marques de Souza, 93,
Oﬁcinas, Ponta Grossa - PR
42. 3220-6262 | 42.3220.6260

EXPANSÃO REGIONAL E NOVOS NEGÓCIOS

CURITIBA E MERCADO NACIONAL

42.99971-4852

61.9 9862-2467
61.3033-2467

Alfredo Borba Júnior - representante
alfredo@jmnews.com.br

Redepar/Zmc - representante

