
REFERENCIAL (ÁREA C) : Literacia dos Media 
NÍVEL DE ENSINO: 3º ciclo – Alunos das turmas do 8º B– EB Fernando Caldeira 

ATIVIDADE: Oficinas de Formação/Informação-  NET|Navega EmTeiaseguras 

ENQUADRAMENTO: Atividade desenvolvida em articulação com o professor titular/ professora TIC e professora 
bibliotecária no âmbito das Técnicas de Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizagens 
associadas ao trabalho 

da biblioteca escolar 

 

 

Conhecimentos/ Capacidades 

B. Literacia dos média 

3.  Identifica formas como os média podem influenciar a nossa visão do mundo e 
constituir um meio de intervenção.  
5.  Usa uma variedade de média, ferramentas digitais e ambientes sociais de partilha 
para criar e comunicar ideias com rigor e eficácia e interagir com diferentes audiências. 
6.  Realiza escolhas informadas de produtos mediáticos.  
7.  Utiliza procedimentos avançados de segurança e age de forma ética e responsável, 
reconhecendo esses comportamentos como uma exigência inerente à utilização dos 
média e da comunicação on-line. 

 
. 

Atitudes/ Valores 

1.Tem um comportamento ético e responsável no uso dos média 

2.Manifesta espírito crítico como produtor e consumidor de média 

3.Revela imaginação e criatividade no uso dos média 

4.Reconhece a fronteira entre o público e o privado 

 

 

 

 

Objetivos da atividade 
 

 

Ouvir e ver a apresentação “Vamos fazer uma viagem… para a literacia mediática” 
proferida pela Drª Isabel Nina; 

Analisar essa apresentação quanto à pertinência da literacia mediática na  sociedade da 
informação de hoje; 

Registar  conclusões; 

Escolher o tema a desenvolver; 

Organizar as ideias/escrever o conteúdo a transmitir; 

Apresentar as diferentes possibilidades de apresentação dos trabalhos; 

Escolher a ferramenta digital; 

Selecionar o trabalho para apresentar a candidatura; 

Divulgar os trabalhos realizados junto de outras turmas. 

 

  



 

 

 

Estratégias/Tarefas 
 

 Desenvolvimento de sessões alusivas à literacia dos média  que forneçam aos 
alunos conhecimentos sobre o modo de explorar os diferentes tipos de recursos; 

 Promover o trabalho colaborativo 

 

Duração 

 

 Sessões quinzenais de 45 minutos ao longo do ano (Professora de Português e 
PB) 

Recursos 
 

 Vídeos 

 Apresentação PPT 

  Grelha de registo 

 Recursos produzidos no Padlet 

 Computadores com acesso à Internet; 

Avaliação 
 

Indicadores de desempenho 

 Aplicação dos conhecimentos da língua portuguesa; 

 Qualidade dos trabalhos realizados; 

 Iniciativa, interesse, cooperação e empenho dos alunos nas tarefas propostas. 
 

Instrumentos de avaliação 

 

 Trabalhos realizados; 

 Registos de observação; 

  Relatório 

  
 

 Professoras: Carla Figueiredo e Clara Nogueira 


