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Caruaru, 10/12/2021
Nós, alunos do 5º ano A da Escola 

Municipal Duque de Caxias, em Ca-
ruaru (PE), gostamos muito da maté-
ria “Crianças participam de mutirão 
de limpeza em praia do Paraná”, da 
edição 125, pois incentiva as pessoas 
a pararem de poluir o meio ambiente. 
Achamos muito legal o que as crianças 
fizeram porque sabemos que agora 
os peixes e outros animais marinhos 
poderão estar mais seguros.

Ficamos gratos pela oportunidade 
de aprender sempre com as matérias 
de vocês. 

Oi, equipe do Joca
Estamos no 6º ano e adoramos 

ler o Joca, principalmente a seção 
“Maluquices”. Lemos recentemente a 
matéria “Cadela pintora ganha mais de 
100 mil reais com vendas de quadros”, 
da edição 182. Amamos o texto. Ele 
é muito interessante. Gostamos de 
saber que a dona da cadela usou o 
dinheiro das obras para ajudar outros 
animais e fazer caridade. Será que não 
conseguimos ver mais fotos dos qua-
dros da cachorrinha? Vocês poderiam 
publicar mais imagens no site do Joca.
Nossa turma adora animais, por isso 
também queremos sugerir a vocês 
que façam mais matérias como essa 
ou, quem sabe, uma seção dedicada 
apenas a animais. Seria muito incrível!

Esperamos que nos respondam!
Abraços!
Alunos do Year 6B do Colégio Santa 

Amália Maple Bear, em São Paulo (SP)

resposta do joca
Olá, pessoal do Year 6B! Que legal que 
vocês estão gostando de ler o Joca. Vocês 
podem ver mais fotos dos quadros nas 
redes sociais da cadela — peça ajuda a 
um adulto e acesse instagram.com/ivy-
kitetheaussie/. No portal do Joca, vocês 
podem conferir também a coluna “Dúvida 
animal”, em que o biólogo Guilherme 
Domenichelli responde perguntas dos 
nossos leitores relacionadas a bichos. 
Boa leitura!

Mande sua resposta das próximas perguntas das seções 
para joca@magiadeler.com.br até o dia 3 de agosto. 

QUERO PEDIR AJUDA PARA FAZER MAIS AMIGOS E EVITAR 
PROBLEMAS NA MINHA ESCOLA. ESTOU COM DIFICULDADES PARA 

“TROCAR” OS MEUS PROBLEMAS POR AMIGOS. DAVI D., 9 ANOS

Tente se aproximar 
de pessoas que você 
acha que são legais 
e converse com elas. 
Assim, você pode 
fazer vários amigos.
Maria Eduarda A., 10 anos

Seja você mesmo e 
não minta sobre os 
seus sentimentos. 
Você está entre 
amigos, fale a 
verdade. Laura T., 9 anos

Você pode procurar 
alguém legal e 
conversar com ele. 
Seja normal, não tente 
impressionar, seja 
você mesmo! Pode 
fazer perguntas como: 
“Qual é seu nome?”, 
“Você gosta de [uma 
coisa de que você 
goste]?” e “Quer ser 
meu amigo?”. E pode 
falar: “Oi, meu nome é 
Davi”. Liz G., 9 anos

Pense em alguém 
com quem queira 
conversar e não tenha 
medo. Maíra P., 9 anos

Seja você mesmo, não 
faça coisas que irritem 
os outros. Tente ver 
se alguém gosta de 
alguma coisa de que 
você também gosta 
e então tente fazer 

amizade com essa 
pessoa. Luca D., 10 anos

A ESPECIALISTA
Oi, Davi. Os 
problemas 
sempre virão. 
Alguns são 
possíveis de evitar e 
outros, não. Mas, com 
certeza, ter amigos 
ajuda a superá-los. Para 
fazer amigos, comece 
focando nas coisas 
boas, em brincadeiras, 
risadas, em achar o 
que vocês têm em 
comum. Dividimos 
problemas com os 
amigos que já estão 
mais próximos. É como 
se fosse o segundo 
passo em uma amizade, 
entende? Até porque é 
muito importante que 
você conheça os seus 
amigos para saber 
em qual confiar para 
dividir seus problemas. 
E lembre-se de ser 
um ombro para os 
amigos que estiverem 
precisando de você 
também! Boa sorte!

Natércia M. Tiba Machado 
– psicóloga clínica, 
psicoterapeuta de casal e 
família. Tel.: (11) 99938-0207

O QUE VOCÊ FARIA SE...
…FOSSE A PESSOA MAIS FAMOSA DO MUNDO 
POR UMA HORA? MARIANA G. T., 9 ANOS

...conhecesse os Vingadores? RAQUEL P., 12 ANOS

A próxima pergunta...

CARTA 
DOS LEITORES

Doaria dinheiro para 
caridade e organizaria 
um evento para conhecer 
todos os famosos que eu 
quisesse. João Paulo P., 10 anos

Andaria por todos os 
lugares para as pessoas 
me conhecerem melhor. 
Diego I., 10 anos

Eu iria à papelaria. 
Manuela A., 10 anos

Compraria várias 
coisas, ajudaria 
pessoas em situação 
de rua e adotaria um 
cachorrinho. Pedro H., 9 anos

Eu aproveitaria ao 
máximo e faria coisas 
que eu e minha família 
sempre quisemos fazer, 
mas nunca pudemos. 
Maria Cecília G., 10 anos

A próxima pergunta...
Gostaria de ser mais organizada. 
Como posso fazer isso? OLIVIA P., 11 ANOS

Querassinar
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JOCA EM
QUADRINHOS

COMO USAR TECNOLOGIAS 
SIMPLES PARA 
POTENCIALIZAR O IMPRENSA 
JOVEM NA SUA ESCOLA?
Por Carlos Lima, professor, 
radialista, coordenador do 
Núcleo de Educomunicação e 
do Programa Imprensa Jovem, 
ganhador do prêmio Aliança Global 
de Educação Midiática Unesco

O IMPRENSA JOVEM é uma agência de 
notícia escolar com produção 
de conteúdos pelos estudantes. 
Essas produções, em geral, são 
compartilhadas na internet em 
canais de vídeos, podcast, redes 
sociais, blogs e sites escolares, 
revistas e jornais em formato digi-
tal. O que torna o Imprensa Jovem 
um projeto potencialmente fácil de 
implantar é o uso de tecnologias 
digitais acessíveis para alunos e 
seus professores. 

Mas o projeto, dentro da sua 
escola, não pode se perder nas 
tecnologias, ou é melhor nem as 
usar. O objetivo é ser simples, para 
empoderar ao máximo a expressão 
criativa e comunicativa dos alunos. 

Confira quais recursos e orienta-
ções sobre tecnologia os professo-
res e estudantes podem descobrir, 
juntos, para viabilizar a produção 
jornalística na escola:
1. INSPIREM-SE nos modelos de 
produção dos alunos na internet.
2. APRENDAM sobre tecnologias 
para produção e veiculação do que 
for desenvolvido.
3. PENSEM juntos sobre como usar 
as ferramentas digitais com res-
ponsabilidade e de maneira ética. 
4. PREFIRAM tecnologias que sejam 
de fácil utilização.
5. USEM recursos gratuitos para 
que mais pessoas possam estar 
envolvidas na produção jornalística. 
6. SEJAM parceiros: estudantes 
e professores aprendem juntos 
nesse processo. 

Dicas de aplicativos para sua 
agência de notícias estudantil que 
podem ser usados em celular ou 
tablet: Anchor (podcast), Filmora-
Go (editor de vídeo), CuePrompter 
(para leitura de textos durante 
gravações), Comica (HQ), Polish 
(editor de imagem) e Lexis (editor 
de áudio).

O PROGRAMA IMPRENSA JOVEM É UM 
PROJETO DESENVOLVIDO PELO NÚCLEO 
DE EDUCOMUNICAÇÃO, DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO, E É 
RECONHECIDO PELA UNESCO COMO PRÁTICA 
DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO MIDIÁTICA.

QUADRINHOS
COLUNA
IMPRENSA JOVEM
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