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RESUMO: Este trabalho é um relato da experiência de ensino na disciplina Leitura e Produção de Textos                 

Jornalísticos do Programa de Português para Estrangeiros (PPE) da UFRGS. Essa disciplina é ofertada para               

alunos de níveis Intermediário e Avançado de língua portuguesa com o foco no estudo de gêneros jornalísticos e                  

na prática do jornalismo amador. O objetivo primeiro da disciplina é que os alunos estudem diferentes gêneros                 

jornalísticos a fim de desenvolver e aprimorar competências de leitura e escrita de textos dessa esfera de                 

atividade humana. O segundo objetivo é que, ao longo do semestre, os alunos adquiriram habilidades para                

produzirem diferentes textos jornalísticos, principalmente reportagens. A cada semestre, o produto final da             

disciplina é uma nova edição do jornal do PPE com as reportagens escritas pelos alunos. Com esse relato, busco                   

apresentar e comparar os resultados positivos obtidos com algumas atividades experimentais postas em práticas              

com dois grupos diferentes. No primeiro grupo, as aulas foram ministradas no período de 2016/2 e os alunos                  

tiveram a experiência de realizar uma cobertura jornalística experimental da primeira participação do PPE no               

Espaço Multiuso do Salão UFRGS 2016. No segundo grupo, em 2017/1, foi adicionado um módulo de                

produção de reportagens audiovisuais à disciplina, o que culminou na produção de reportagens em vídeo sobre o                 

PPE. As duas experiências foram práticas experimentais que podem ser aprimoradas, no entanto, os resultados               

foram bastante satisfatórios e podem inspirar outros professores em formação a adentrar no trabalho com textos                

jornalísticos. 
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