
ROTEIRO – JORNAL CAMÕES 

 

Introdução: Ana Laura 

“Bem-vindo ao Jornal dos Camões, feito pelos 

estudantes do 2 D. Meu nome é Ana Laura, 

aluna também do 2 D. Entrevistamos Diretor, 

professor e aluno, para mostrar como as 

opiniões mudam com as idades, e o tema 

destas entrevistas foi as drogas, as drogas nas 

escolas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENTREVISTA COM DIRETOR: 

(entrevistador: Victor Hugo) 

 

“Boa noite, meu nome é Victor, somos do 

Jornal dos Camões, com o professor 

Antônio de português. Hoje estamos aqui 

para saber sua opinião sobre as drogas nas 

escolas, para ser mais exato, as drogas na 

vida dos adolescentes. Iremos fazer 3 

perguntas rápidas: 

1: Em sua época de aluno, era comum o 

hábito de usar drogas entre os alunos 

2:O que você acha que leva os alunos a 

experimentarem 

3: Você é a favor da legalização da 

maconha 

 



ENTREVISTA COM PROFESSOR: 

(entrevistador: Victor Hugo) 

 

 

“Boa noite, meu nome é Victor, somos do 

Jornal dos Camões, com o professor 

Antônio de português. Hoje estamos aqui 

para saber sua opinião sobre as drogas nas 

escolas, para ser mais exato, as drogas na 

vida dos adolescentes. Iremos fazer 3 

perguntas rápidas: 

1: Em sua época de aluno, era comum o 

hábito de usar drogas entre os alunos 

2:O que você acha que leva os alunos a 

experimentarem 

3: Você é a favor da legalização da 

maconha 

 

 

 



ENTREVISTA COM O ALUNO: 

(Victor Hugo) 

 “Boa noite, meu nome é Victor, somos do 

Jornal dos Camões, com o professor 

Antônio de português. Hoje estamos aqui 

para saber sua opinião sobre as drogas nas 

escolas, para ser mais exato, as drogas na 

vida dos adolescentes. Iremos fazer 3 

perguntas rápidas: 

 

1: O que você acha que leva os alunos a 

experimentarem 

2: É comum o uso, ou apenas a visualização 

de drogas dentro da escola 

3: Você é a favor da legalização da 

Maconha  

Obs.: quando acabar desejar um ótimo dia e agradecer 

em nome da turma  
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