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A Oficina teve como público crianças de 7 a 12 

anos moradoras da Grota. Os encontros foram 

realizados nos dias 13, 20 e 27 de setembro e 4 

de outubro. A proposta central era promover 

uma experimentação livre em comunicação 

comunitária a partir da reflexão e exercício do 

olhar sobre o lugar onde mora, suas questões e 

potencialidades e um contato inicial com a 

fotografia e o vídeo. As atividades foram 

conduzidas por Jéssica Santos e Manuel Fer.

Oficina de comunicação 
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No primeiro encontro,  a conversa girou em torno do 

que eles entendem como comunicação e meios para 

isso. Depois, realizamos um exercício de 

apresentação pessoal em que cada um 

experimentava falar sobre si e seu entorno para os 

demais. Neste momento, já começou a emergir as 

impressões sobre como essa criança se vê e quais 

espaços sociais são importantes para elas no 

território. 

Essa introdução foi importante e atravessou os 

demais encontros que trataram da comunicação 

comunitária. Na sequencia da oficina, para além de 

conhecer conceitos, eles foram estimulados a olhar 

para o seu entorno e perceber potencialidades.

Comunicação comunitária 



 
Os exercícios de fotografia envolveram dois 

momentos com o foco em experimentar o olhar 

do comum e observar belezas e curiosidades. 

As atividades foram realizadas dentro do 

Espaço Cultural da Grota, espaço  

frequentado por todos os participantes, que 

foram provocados, a partir do que é cotidiano 

para eles, procurar o diferente e o 

interessante.

 

Fotografia



A primeira etapa foi teórico-lúdico, onde as crianças pensaram 

sobre a fotografia criando  uma câmera fotográfica de brinquedo 

com um rolo de papel e uma caixinha simulando a lente e o corpo 

da câmera fotográfica, a qual customizaram.  

Depois, eles foram convidados a olhar para o espaço a partir da 

limitação da lente de suas câmeras, exercitando o sentir 

relacionado ao foco e enquadramento. A "foto" imaginária tirada 

da câmera foi descrita em papel. 

O segundo movimento foi possibilitar as crianças conhecerem um 

equipamento profissional. Em duplas e com orientação do 

professor, eles puderam transformar o que imaginaram em fotos 

reais e buscaram novos olhares sobre o local. 

 

Fotografia



O vídeo foi utilizado como ferramenta para 

provocar reflexões sobre si mesmo e sobre o 

território. A partir do exercício de 

apresentação pessoal, os jovens foram 

desafiados a pensar em si mesmo, seus gostos e 

preferências e relacionar com o espaço onde 

vivem. 

A partir da pergunta chave "O que gosto do 

local onde moro?", eles foram convidados a 

pensar nas potencialidades locais e a enxergar 

a rede de afetos que existe para além das 

questões relacionadas a violência urbana. 

Vídeo



O embasamento metodológico para o trabalho 

com audiovisual foi o 'vídeo participativo'.  

Realizamos a exibição e discussão do vídeo 

participativo "Ser feliz no Preventório", em que 

crianças discutem com o moradores as ideias 

de felicidade. Foram utilizadas técnicas dessa 

metodologia também  para conduzir a 

introdução ao equipamento e as gravações. As 

crianças foram responsáveis por todo o 

processo de gravação e, ao mesmo tempo que 

aprendiam a operar a câmera e se posicionar 

diante dela, iam experimentando olhares para 

o território. 

Vídeo
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Comunicação para o 
terceiro setor



A Oficina teve como propósito discutir a 

importância da comunicação para as 

organizações do terceiro setor e apresentar 

conhecimentos básicos sobre planejamento e 

aplicação de conceitos e práticas de comunicação 

para ONGs, assim como o conhecimento de 

ferramentas digitais para auxiliar a comunicar a 

causa.

 

Realizada no dia 21 de setembro, com Jéssica 

Santos da Paiol Cultural e Tassia Di Carvalho, da 

Agência Is.  

Oficina Comunicação 
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Proposta



A primeira etapa da oficina foi apresentada por Jéssica 

Santos, que apresentou uma visão geral de coneitos 

envolvendo a comunicação no terceiro setor, ideias de 

como trabalhar conteúdos e se relacionar com públicos 

internos e imprensa. 

Já a segunda etapa foi conduzida por Tássia Di Carvalho, 

da Agência Is, que abrodou o tema mídias sociais. Ela 

apresentou o conceito de mídias sociais e as 

características das principais redes sociais. 
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