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TÍTULO: Notícias falsas / Desinformação 

90 minutosTEMPO:

Tamanho Grupo: 8 a 12 pessoas

PROJETOR Sim

Flipchart Não

Material
Impresso Não

Outros: 
Computador e

Internet

MATERIAL:
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SINOPSE

Notícias falsas e Desinformação: é o uso de técnicas de comunicação e informação

para enganar ou dar uma imagem falsa da realidade, através da supressão ou

ocultação de informação, minimizando a sua importância ou modificando o seu

significado. O seu objetivo é influenciar a opinião pública a fim de proteger interesses

privados. A capacidade de difusão, em grande escala, permite-nos ver que a

desinformação pode tornar-se um problema potencialmente grave. 

O espaço público dos media está a tornar-se cada vez maior e mais complexo, uma

vez que hoje em dia todos nós podemos produzir e transmitir as nossas próprias

informações e opiniões que podem influenciar a nossa rede de ligações pessoais. Por

conseguinte, é importante formar cidadãos informados e esclarecidos para que

possam fazer as suas escolhas de forma livre e consciente.

Objetivos Gerais

Promover o pensamento crítico para notícias falsas;

Conhecer as regras de Plágio e Direitos de Autor;

Promover a Educação para a Cidadania Digital;

Sensibilizar para os programas e medidas de promoção da Cidadania Digital;

Sensibilizar para os fenómenos e comportamentos de risco online.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Apresentação do conteúdo da sessão

Jogar os 2 jogos: No final dos jogos, fazer a sua exploração:

Nunca ouvi falar da organização onde foi publicada.

Não foi republicada em nenhum outro meio noticioso.

O endereço do website parece estranho.

O design da página é invulgar.

Tem muitos erros ortográficos.

Não tem citações.

Mostra apenas um dos lados da história.

Tenta convencê-lo a fazer algo ou tenta fazê-lo acreditar em algo.

O título é enganador.

A história usa e abusa da linguagem de avaliação (algumas são boas, óptimas; outras são más) para descrever

as pessoas envolvidas.

1º Momento: 

2º Momento:

Explorando o tema Desinformação:

DICA: Reproduzimos aqui conteúdos que podem servir de base, para os formadores, para a preparação da sessão.

A desinformação é a utilização de técnicas de comunicação e informação para enganar ou dar uma imagem falsa da

realidade, suprimindo ou ocultando informação, minimizando a sua importância ou modificando o seu significado.

Visa influenciar a opinião pública a fim de proteger os interesses privados.

A capacidade de difusão, em grande escala, permite-nos ver que a desinformação pode tornar-se um problema

potencialmente grave. Neste sentido, as instituições que formam os jovens desempenham um papel crucial,

contribuindo para o desenvolvimento do pensamento crítico e para a formação de cidadãos esclarecidos que sabem

consumir informação, saber distinguir entre fontes falsas e verdadeiras, bem como a intenção manipuladora de um

texto, de um som ou de uma imagem.

Esta notícia pode ser falsa?
Pistas:

É uma história tendenciosa?
Pistas:

Conclusão: 
Os eventos relatados não se baseiam em provas, tais como citações, imagens, estatísticas ou números. São apenas

rumores ou especulações.
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Explorar o recurso 4 para reflectir sobre como as crianças, os

jovens e os jovens podem crescer de forma equilibrada e saudável

num mundo online e offline.

Como posso assegurar uma estratégia parental equilibrada e

positiva, centrada no valor acrescentado das tecnologias digitais,

evitando ao mesmo tempo os riscos? 

Comunicação: A comunicação é a base de uma educação digital

positiva e a abordagem desenvolvida pela The Parent Zone.

O Pensamento Crítico: O pensamento crítico é a capacidade de

analisar e reflectir sobre o que fazer (antes de agir) e é uma habilidade

inestimável para pais e filhos. 

3º Momento: 

4º Momento:

DICA: Este momento deve ser realizado livremente, ou 1 por 1, a fim de explorar os sítios Web e os jogos

dados para realizar uma reflexão sobre eles no final.

MATERIAL DISPONÍVEL:
Notícias Falsas / Desinformação: Pasta Completa

Explorar mais
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https://docs.google.com/presentation/d/1jn3dox0ncziGbnQCA0lJRDJq2XPoImqT/edit?usp=sharing&ouid=111287978751217186366&rtpof=true&sd=true
https://www.parents.parentzone.org.uk/
https://www.mentalup.co/blog/critical-thinking-games-for-kids
https://drive.google.com/drive/folders/1SLPhVHHHIJUzyF8U2CfPuDokqh1N5wkG?usp=sharing
https://rm.coe.int/168093586f
https://www.betterinternetforkids.eu/

