Ribeirão Preto, 28 de março de 2012.

Sabin realiza Projeto Fotografando o Português
Na próxima sexta-feira, 30 de março, os alunos dos segundos anos do Liceu
Albert Sabin – Ensino Médio sairão pelas ruas de Ribeirão Preto para observar e
fotografar painéis, outdoors, panfletos, cartazes e outras formas de comunicação visual.
Conhecido como “Fotografando o Português” - o projeto tem como objetivo, verificar
como a língua portuguesa está sendo empregada nesses impressos.
Este projeto é a parte prática do conteúdo ministrado em sala de aula e o foco
principal, será o estudo do novo acordo ortográfico. No dia 9, os estudantes dos
primeiros anos também foram em busca das imagens.
Após reunir as fotos dos alunos, será realizada uma exposição aberta à
comunidade, prevista para o final de abril.
“O objetivo deste projeto é despertar o olhar atento dos estudantes, mostrar que
o português está em tudo e ainda, que os livros não são o único caminho para os
estudos. É possível aprender na prática, no contato com a realidade e também com o uso
da língua portuguesa”, comenta o professor José Jorge P. Neto.

Projeto Fotografando o Português:
Público: 1ºs e 2ºs anos
Objetivo: O alunos sairão pelas ruas de Ribeirão Preto para observar e fotografar
painéis, outdoors, panfletos, cartazes e outras formas de comunicação visual. A ideia é
ver como a língua portuguesa estava empregada nesses impressos. “O Objetivo é
despertar o olhar atento dos alunos. Mostrar que o português está em tudo e, na hora de
estudar, os livros não são o único caminho. É possível aprender na prática, no contato
com a realidade e com o uso da língua portuguesa”Profº Jorge.
Este projeto é a parte prática dos estudos na sala de aula,o foco será no estudo do novo
acordo ortográfico. Para finalizar terá uma exposição destas fotos aberto à comunidade
(data a confirmar)
No dia 30 de março, sexta, alunos dos 2ºs anos. No final de abril, exposição.

