
Guia para pais
POR QUE LER  
JORNAL COM SEUS FILHOS?

GOSTAM DE LER O JORNAL 
e acham as notícias 

interessantes.

Preferem ter aulas com 
a utilização do jornal.85%

80%
mais de

2 3

Como assinar o Joca? Acesse www.jornaljoca.com.br e clique em “assinar”. Como renovar sua assinatura? Acesse www.jornaljoca.com.br e clique em: “login”/ minha conta.

O Joca favorece 
discussões entre os 
jovens.

Comentam as notícias 
lidas entre amigos e 
parentes

� apresentar o mundo na conversa 
diária sobre os fatos 
Ler notícias com a criança estimula 
o interesse pelos fatos, além de ser 
fundamental para criar o hábito da 
leitura e isso se tornar parte de sua 
rotina. 

� ampliar o conhecimento  
Ter acesso às informações do 
cotidiano instiga o leitor e amplia 
o repertório, dando suporte a seu 
processo de desenvolvimento. Quanto 
maior seu conhecimento de mundo, 
mais elaborada será a compreensão 
da criança sobre a realidade.

� informar e valorizar fontes 
confiáveis de informação  
Ler jornal no ambiente doméstico dá 
oportunidade aos pais de mostrar a 
seus filhos como separar o jornalismo 
sério das fake news. Ao ler uma notícia 
sensacionalista, deve-se questionar 
se ela é real ou não, checando onde foi 
publicada. 

� desenvolver o gosto pela  
leitura de periódicos 
Quando é lido com atenção  
e seletivamente desde a infância,  
o jornal leva o leitor:

• ao entendimento de assuntos 
distintos;  

• ao contato com culturas diversas; 
• a uma percepção própria e madura 

dos fatos; 
• ao conhecimento do que 

aconteceu e do que  vem se 
desenrolando no país e do mundo; 

• a uma leitura ágil e reflexiva; 
• à capacidade de argumentação. 

O QUE É O JOCA?
É UM JORNAL para crianças e jovens, 
com conteúdo escrito de forma 
contextualizada a seu público e com 
linguagem jornalística adequada, 
buscando contribuir para a formação 
de leitores com espírito crítico e 
cidadãos protagonistas e atuantes.

OBJETIVOS E RESULTADOS 
DA APRENDIZAGEM COM  
O JOCA 
UMA PESQUISA realizada pela 
prestigiada faculdade francesa École 
des Hautes Études Commerciales 
(Paris/França) e pela Planète 
d’Entrepreneurs, empresa que 
analisa o impacto de determinados 
produtos na sociedade, revelou 
que o Joca estimula o gosto pela 
leitura, desperta o interesse pelo 
conhecimento e enriquece o 
vocabulário. 

POR QUE LER  
O JOCA? 
Além de ser um material de leitura 
fácil, as notícias são tratadas de 
forma séria e as pautas escolhidas 
com critério, o que comprova o 
respeito à infância. O jornalismo 
infantojuvenil apresenta a 
informação de forma leve, clara, 
objetiva e com qualidade, o que 
possibilita a plena compreensão 
do cenário em que a informação 
está inserida.

� ponte entre a escola,  
a casa e o mundo

Com o Joca, pais e professores 
podem motivar os filhos/estudantes 
a inferir qual é o assunto da notícia 
a partir da leitura do título ou da 
observação da imagem e debater 
sobre as matérias lidas, para 
aprimorarem gradativamente sua 
familiaridade com os textos.

� oportunidade de iniciar  
uma conversa 
Mostrar à criança seu ponto de vista 
ao comentar uma notícia e perguntar 
qual é o dela é uma excelente 
abertura para que entre em contato 
com a diversidade de opiniões e 
possa dar a sua própria. 

� formação de jovens conscientes 
Conversar sobre as notícias, levando 
o jovem leitor a refletir sobre como os 
implicados agem em relação a um fato 
e a fazer associações entre o nosso 
comportamento e o do outro, garante 
a formação de um leitor empático, 
com olhar crítico e com capacidade 
criativa para gerar soluções.

Coronavírus leva China a 
cancelar festas de Ano-Novo

Chuvas no 
Espírito Santo e 
em Minas Gerais
Milhares de pessoas 
estão desalojadas nos 
dois estados • pág. 3

Reportagem especial: 
Brumadinho
A situação da cidade e da 
investigação um ano após o 
rompimento da barragem 
• págs. 6 e 7

Oscar
Confira a lista de 
indicados para a 
categoria melhor 
animação • pág. 8

Morre Kobe 
Bryant
Relembre a trajetória da 
lenda do basquete norte-
americano • pág. 11
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Segurança confere 
temperatura de passageira 
no cais de Wuhan, China

Entenda a situação no território chinês e em outros países 
e tire dúvidas sobre o vírus •  pág.5

nº 14227/1/2020 a 10/2/2020 

O único jornal para jovens e crianças

PARTICIPE DO JOCA. 
Mande sugestões para:

joca@magiadeler.com.br e confira 
nosso portal: www.jornaljoca.com.br.
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O único jornal para jovens e criançasO único jornal para jovens e crianças
21/10/2019 a 11/11/2019 

Participe do Joca. Mande sugestões para: joca@magiadeler.com.br e confira nosso portal: www.jornaljoca.com.br.

900
toneladas de resíduos oleosos 

(mistura de óleo com areia) foram 
recolhidos em praias nordestinas até 

21 de outubro, de acordo com o Grupo de 
Acompanhamento e Avaliação (GAA), 

da Marinha. Voluntários também têm participado 
de mutirões de limpeza. Como o óleo (petróleo 

cru) tem compostos tóxicos, é preciso usar 
equipamentos de segurança, como botas, 
luvas e máscaras ― não é recomendado 

que crianças participem 
de ações de limpeza.

Crise no Chile

Óleo em praias 
nordestinas
Estudo aponta possível área de 
origem da substância • PÁG. 3

Prêmio Nobel
Os vencedores das 
seis categorias são 
anunciados • PÁG. 4

Caminhada feminina 
no espaço
Pela primeira vez, mulheres realizam 
missão do lado de fora da Estação 
Espacial Internacional • PÁG. 7
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Manifestante em Santiago, 
Chile, em 20 de outubro

Com áreas em estado de emergência, país enfrenta protestos 
nas ruas e tem aulas suspensas em algumas cidades PÁG. 5

nº 140

Coleção
A história 
das roupas 
ao longo 
do tempo
PÁG. 9

das roupas 
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APROVAÇÃO – Leitores do Joca

Além de ter maior acesso à leitura e à 
informação, o contato com o Joca dá à 
criança a possibilidade de se envolver 
com questões sociais sendo e se 
sentindo atuante no mundo e capaz de 
mudar a própria história.

INTERAÇÃO COM ALUNOS 
COM DEFICIÊNCIA
Oferecemos às escolas o guia Alunos de 
Inclusão: Novas Estratégias Para Ensinar 
e Aprender, com o objetivo de apoiar o 
professor na tarefa de acolher e incluir 
cada estudante, acreditando e investindo 
em seu potencial de leitura do jornal.

COMO A LEITURA DO JOCA  
PODE MUDAR O BRASIL

COMO LER JORNAL  
COM SEUS FILHOS?
� entre 4 anos e 6 anos

Leia notícias sobre assuntos 
adequados como esportes, 
conquistas e acontecimentos 
positivos para a criança. Isso a levará 
a compreender que está inserida 
em um universo maior do que o de 
sua casa e que sua forma de vida 
não é a única que existe, tornando-a 
um leitor assíduo, com repertório e 
conhecimento de mundo.

� entre 7 anos e 10 anos

Pergunte o que seu(sua) filho(a) 
já leu no Joca, comente sobre os 
fatos e leia outras matérias com a 
criança. Vendo-se como parte de 
um todo, ela descobre os papéis 
que pode desempenhar como 
transformadora em potencial, para 
melhorar e renovar o ambiente. 
Também estar sempre atento e 
por perto para explicar de maneira 
adequada uma notícia imprópria 
ou impactante que chegue por 
outras vias, atenua a ansiedade.

� entre 11 e 14 anos

Comente sobre o que o(a) jovem 
leitor(a) leu no Joca, contando 
o que já sabe sobre o assunto 
e provocando um debate 
relacionado às diversas opiniões. 
Conversar também sobre a 
diferença entre jornalismo e 
sensacionalismo desenvolve 
seu olhar crítico e reflexivo, 
formando indivíduos conscientes e 
engajados, que se sentem parte do 
mundo e percebem o que podem 
fazer por ele.


