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PROJETO- EDUCAR COM INFORMAÇÃO

MEON
JOVEM
quebrando barreiras pela educação
Estudantes, pais e professores abraçam a primeira temporada
do projeto para informar e se expressar

CONFIRA ALGUNS
DOS DEPOIMENTOS:

LEITORES

Observo que estas crianças buscam
trazer notícias que fazem sentido na
comunidade escolar em que estão,
dando visibilidade àquilo que está
acontecendo de mais significado a eles.
Parabéns a todos. Parabéns Meon e
EMEF Conceição por acreditar e fazerem
acontecer projetos tão ricos e valorosos,
Débora Figueredo Gomes Batista,
leitora do Meon Jovem.

Parabéns a toda equipe
envolvida nesse projeto;
projeto que envolve não só
o aprendizado escolar, mas
o aprendizado do sentir-se
acolhido, amparado por toda
escola e suas famílias!,
Kátia Borsoi,
leitora Meon Jovem.

Não está nada fácil estudar
em 2020! Parabéns para
todos os professores
e alunos que estão se
empenhando para superar
todos os desafios!!!,
Elizabeth Schiavinato
Alves Mendes,
leitora Meon Jovem.

Nicole Almeida
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

E

m meio à pandemia, o Grupo
Meon de Comunicação lança um projeto para revolucionar a educação da Região
Metropolitana do Vale do Paraíba e
Litoral Norte: o Meon Jovem.
Há pouco mais de dois meses no ar, o
projeto vem mostrando, cada dia mais,
como é importante dar voz aos jovens e
inseri-los no noticiário do dia a dia, despertando o interesse pela leitura, escrita
e consumo de informação de qualidade.
Em um momento como o que estamos vivendo, cuidar da mente dos
nossos jovens é fundamental.
“Este é um dos projetos mais audaciosos que já lançamos. Nossa intenção é
introduzir os jovens no mundo da informação, mostrando a responsabilidade com que são produzidas e conceder
a eles a oportunidade de aproveitar o
tempo e suas ideias com algo produtivo”, explica Regina Laranjeira Baumann, diretora-executiva do Meon e
idealizadora do Meon Jovem.
O projeto estimula ainda uma competição saudável entre os alunos participantes, de modo que o(a) autor(a)
da pauta mais acessada, mais criativa
e mais relevante de cada uma das categorias serão premiados.
O projeto vem fazendo sucesso. Leito-

res, participantes do projeto, seus familiares e professores comentam sobre a
responsabilidade e tamanha importância de um projeto como esse, que valoriza a educação e o intercâmbio cultural
entre os jovens de nossa região.
Desde o início do mês de agosto,
alunos das escolas participantes têm
mandado conteúdos autorais sobre
atualidades, esportes, dança cultura,
artes, música, história, culinária, saúde,
filmes, enfim, sobre os mais variados assuntos.Isso sem contar os conteúdos produzidos em vídeo, entrevistas, podcasts,
poemas... Teve até história em quadrinhos também, você viu?

ALUNOS
Eu estou gostando muito do projeto Meon
Jovem, porque eu acho que com isso nós
poderíamos ver mais o que está a nossa
volta ou ajudar pessoas que precisam da notícia para ter os cuidados necessários neste
momento. Eu achei também muito divertido
pensar nestas notícias e escrevê-las, foi
muito legal, sei que algumas pessoas provavelmente precisam destas informações,
e eu gosto de ajudar todas elas. Eu quero
muito que este projeto continue e que nós
(todos os jovens) ajudemos as pessoas que
precisam destas informações ou que estão
interessadas nelas”, Letícia Maria Costa
Pedrosa, aluna participante do projeto.

Estou levando o jornal a sério e estou
gostando do projeto. A cada dia que passa
eu me esforço nos estudos e tomara
a Deus que um dia eu possa ter uma
profissão boa e também se eu levar a sério
o jornal um dia eu possa ser um jornalista.
Obrigado por essa chance e que Deus
abençoe cada dia a dia a minha carreira,
Liomar dos Santos,
aluno participante
do projeto.

Depois que fiquei sabendo do projeto,
me interessei muito mais sobre
escrever. Agora, depois de um mês,
vejo que escrever é a melhor forma de
se informar sobre as coisas, além de
pesquisar. E é uma experiência ótima,
pois podemos compartilhar nosso
conhecimento com diferentes pessoas.
É muito gratificante ver sua notícia em
um jornal onde muitas pessoas podem
lê-la. E também dá muito orgulho de
nós mesmos e de nossos amigos”,
Mariana Ferreira Aparecido, aluna
participante do projeto.

Minha vida mudou muito depois que eu
entrei no Projeto Meon Jovem, eu aprendi
coisas novas, aprendi a pensar mais e
também estou me esforçando mais nas
coisas da escola. O Meon me ajudou a
escrever textos melhores e hoje ele é uma
obrigação e um trabalho para mim. Minha
mãe e meu pai me ajudaram e minha
professora me deu ideias. Eu nunca havia
feito entrevistas ou um texto informativo.
Daqui para frente minha escrita será melhor. Buscarei novas informações para o
Meon e a aula. Minha rotina será cada vez
melhor, Matheus de Paula Marques,
aluno participante do projeto.

PROFESSORES
Venho externar minha alegria e orgulho de
vocês. Professor Eduardo por todo empenho,
tutoria e acompanhamento dos escritos dos
alunos. Alunos por essa empolgação, esse
gás e compromisso de vocês. Olha quantos
saberes vocês estão mobilizando para fazer
acontecer tudo isso. Vocês estão dando um
show de autonomia e protagonismo juvenil.
Em tempos difíceis que estamos passando
vocês estão nos mostrando porque não
desistimos... Por VOCÊS. Parabéns e contem
com a equipe gestora. Me sinto honrada por
ter alunos como vocês. Amo VOCÊS todos
os dias. Estamos juntos”, Mônica Rosa de
Araújo Silva, orientadora pedagógica da
EMEF Homera da Silva Braga.

Agradecemos a equipe do Meon
por oportunizar aos nossos alunos
aprendizagens como essas. Desta forma
podemos continuar acreditando que as
crianças são capazes, criativas e que há
esperança para a Educação do nosso país,
basta dar oportunidades a elas e é o que
vocês do Meon e nós da escola estamos
fazendo. Essas crianças são incríveis,
Ana Cristina Monteiro Leite dos Santos,
diretora da EMEF Professora Conceição
Aparecida Magalhães e Silva.
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