
“Vimos como as páginas são 
feitas no computador. Eles 
também ensinaram que o papel 
que é a capa não é igual ao papel 
de dentro da revista. Gostei 
muito de ver o gato-Batman que 
desenharam!”, Gabriel Perez 
Ferrés Gonçalves, Infantil II D.

"Eles fazem o desenho no 
computador com um mouse em 
forma de caneta. Nas revistas 
têm desenho e brincadeira 
também!”, 
Heitor Paulossi Carvalho, 

Infantil II C.

“Eles pintam no computador com uma canetinha. 
Depois tem que mandar para uma máquina para 
fazer as páginas e a capa. Uma máquina grandona 
junta todas as páginas, aí a revista fica pronta”, 
Laryssa Fernandes Alves, Infantil II D. 

Comunicação na prática: a produção de revistas

Para encerrar o trimestre em que o tema estudado foi Comunicação, na 
última semana do mês de abril, os alunos da Infantil II foram até a Editora 
Alto Astral para aprender como se faz revistas infantis! 
A visita de estudo foi realizada para complementar os conteúdos 

aprendidos em sala de aula. O rádio, a televisão, o computador e o 
telefone foram alguns dos meios de comunicação que ganharam destaque 
durante as aulas. Com o auxílio de muitas figuras e gráficos comparativos, 
as professoras mostraram aos alunos como eram no passado, e como são 
hoje, os principais veículos utilizados para a troca de informações. 
“Foi uma visita enriquecedora, pois ensinou aos alunos como se produz 

um dos meios de comunicação estudados durante as aulas. Muitos deles 
não faziam ideia sobre a forma como as revistas são feitas. Alguns 
achavam que os jornalistas escreviam à mão todo conteúdo. Os alunos 
comentaram sobre a visita de estudo à Editora e fizeram muitas perguntas, 
o que demonstra que entenderam o assunto abordado. Foi muito 
interessante!”, destaca a professora do Infantil II A, Thaíse Rossini Braga.  

Revistas
Os profissionais responsáveis pela produção das revistas infantis da 

Editora Alto Astral explicaram todo o processo produtivo para as crianças. 
Para que a pauta saia do papel e ganhe vida, tudo começa com a 
ilustração. Manualmente, os desenhos são criados e, depois de aprovados, 
são escaneados. Já no computador, simples objetos são transformados em 
divertidas brincadeiras e os mais diferentes personagens passam a 
estampar páginas para serem coloridas! Depois de finalizada a criação, as 
revistas são enviadas para as gráficas para serem impressas. Por fim, são 
distribuídas para as bancas de todo o Brasil.
Para ilustrar como é feita a impressão, os alunos assistiram a um vídeo em 

que puderam entender como funciona uma gráfica. Animados, os 
estudantes comentaram em sala de aula sobre a visita de estudo. “Eles 
adoraram o fato de as revistas serem feitas com a ajuda do computador e 
se encantaram com o mouse em forma de caneta”, contou a professora do 
Infantil II B, Karina Alves e Silva.
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“Na editora, a gente viu 
como que se faz uma revista. 
Tinha bastante revista lá! Eu 
gostei muito de ter ido”, 
Lucas Guiglielmin Batista, 
Infantil II A. “Eu gostei ver como eles pintam a 

revista. Eles usam uma caneta e, no 
computador, escolhem a cor que 
vão usar. Eles desenharam um 
gatinho. Foi o que eu mais gostei de 
ver”, Ana Vaneli Franco, Infatil II A. 

 “Eu vi eles fazendo a revista. A 
moça que desenha, desenha muito 
bem. A gente pediu para ela fazer 
uma borboleta. Eles faziam os 
desenhos com uma caneta, depois 
colocam a página no computador, 
eles pintam, aí eles colocam na 
revista”,  Bruna Silva Bernardi, 
Infantil II C.

“Nós fomos e voltamos de ônibus. Lá, nós vimos que as 
revistas são desenhadas e pintadas no computador. Eles 
têm uma caneta para desenhar! Nós vimos um monte de 
revista e vimos uma moça desenhar um brigadeiro e um 
gatinho! A gente gostou muito. Descobrimos como é feita 
a revista que a gente pinta”, contaram os alunos Hugo 
Storniolo de Campos, Heloisa Mazzetto Mesquita, Laura Di 
Ninno Ferreira e Isabel Martins Losasso, Infantil II B.
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