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Objetivos
Construir oficinas em rádio, comunicação e em saúde, com estudantes adolescentes da
rede pública de ensino, sensibilizando-os para a promoção de jovens comunicadores em
saúde em seus ambientes colegiais.
Objetivos específicos •Promover a realização de
oficinas participativas em comunicação e em rádio com discentes de graduação e pós
graduação em Enfermagem, docentes de Enfermagem e parceiros afim de garantir o
alinhamento e democratização das informações técnico- científica; •Utilizar as oficinas
em rádio, comunicação e em saúde como estratégia de interação com os estudantes
adolescentes, acadêmicos de Enfermagem, docentes de enfermagem e parceiros
favorecendo a construção compartilhada de saberes; •Aumentar a participação efetiva
e informada dos adolescentes estudantes em seus ambientes escolares, promovendo
saúde através da comunicação; •Estimular a possibilidade de elaboração de uma mídia
própria e significativa pelos adolescentes em seus ambientes escolares, que atenda aos
propósitos de transformar jovens receptores ativos em comunicadores criativos.
Resumo
Apesar de o artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente preconizar que toda criança e
adolescente tem direito à liberdade de opinar e de se expressar. Ainda é discreta a permissão
aos mesmos de serem portadores autênticos do direito de participar direta e ativamente com
pensamento e possuir iniciativa nos meios de comunicação pública ou em seus ambientes de
convivência social, como escolas e outros.
Isto implica em dizer que adolescentes e jovens
são pouco reconhecidos em sua dimensão dupla: como pessoa individual e como ser social (nas
decisões que afetam sua vida na sociedade) Mais do que meros espectadores , os adolescentes e
jovens são protagonistas de suas próprias histórias e, por esse motivo, tem muito a dizer.
Exercendo seu direito de ser produtor e divulgador de informações que considerem importantes.
Este projeto objetiva a promoção de oficinas voltadas para as temáticas de comunicação,
educação e saúde para adolescentes estudantes da rede pública de ensino, realizadas por
acadêmicos de Enfermagem, docentes de Enfermagem, Comunicadores Sociais e parceiros das
Escolas, fortalecendo a construção compartilhada, além de estimular a possibilidade de

elaboração de uma mídia própria e significativa pelos adolescentes em seus ambientes escolares,
que atenda aos propósitos de transformar jovens receptores ativos em comunicadores criativos.
Observando o rádio como um dispositivo de grande potencial pedagógico, que possibilita a
ensinagem sobre a produção de discursos, e destacando especial atenção ao processo coletivo
será desenvolvido o projeto; jovens comunicadores na escola. (BALTAR, 2008).

