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A educação midiática constrói habilidades para a 
vida intrinsecamente ligadas ao acesso à 
informação, à construção do conhecimento e à 
participação na sociedade. 

Buscar informações confiáveis, identificar tipos de 
mensagens e seu propósito, reconhecer e 
empregar corretamente técnicas de comunicação 
são algumas das habilidades que podem ser 
desenvolvidas em qualquer disciplina curricular.



EDUCAMÍDIA

Participação 
cívica

Campo da 
atuação na vida 

pública

Na BNCC

Expressão 
artística

Campo artístico-
literário

Pesquisa e 
documentação 

científica e histórica
Campo das 

práticas de estudo 
e pesquisa

Análise crítica 
e produção de 
textos de mídia

Campo jornalístico-
midiático

TDIC 
nas Ciências 

Humanas 
e da Natureza



#istoeeducacaomidiatica



EDUCAMÍDIA

Encontrar textos de mídia 
que apresentem lados 
opostos de um argumento 
científico

é usar mídias como 
recurso.



EDUCAMÍDIA

Encontrar textos de mídia 
que apresentem lados 
opostos de um argumento 
científico

avaliando a credibilidade 
das fontes, apontando 
falsas equivalências e 
identificando técnicas de 
manipulação para concluir 
qual dos argumentos tem 
mais peso.

#istoeeducacaomidiatica 
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PROFESSOR:
INTENCIONALIDADE

ALUNO:
CONSUMO E PRODUÇÃO

CONSCIENTE

USO DA
INFORMAÇÃO

#istoeeducacaomidiatica 



AULA SABOR CLÁSSICO (mídia 
como recurso) 

O professor propõe um texto 
disparador sobre o assunto em um 
artigo de jornal ou livro didático.

Os alunos analisam o texto.

Os alunos produzem um cartaz com 
os principais fatos, causas e 
consequências das queimadas.

Geografia: Queimadas na Amazônia



AULA SABOR CLÁSSICO (mídia 
como recurso) 

AULA SABOR MIDIÁTICO (camada de 
análise e reflexão)

O professor propõe um texto 
disparador sobre o assunto em um 
artigo de jornal ou livro didático.

Os alunos pesquisam informações sobre o 
assunto incluindo matérias da mídia ou de 
ONGs, posts em redes sociais, memes, 
infográficos etc.

Os alunos analisam o texto. Os alunos extraem as informações 
coincidentes e as contraditórias nos vários 
textos, refletindo sobre confiabilidade da 
fonte, contexto e propósito da mensagem.

Os alunos produzem um cartaz com 
os principais fatos, causas e 
consequências das queimadas.

Os alunos produzem mensagens adequadas à 
linguagem escolhida (meme, infográfico etc), 
com análise e reflexão, baseadas em conteúdo 
verificável e citando as fontes.

Geografia: Queimadas na Amazônia



AULA SABOR CLÁSSICO 
(mídia como recurso) 

O professor dá uma aula 
expositiva sobre epidemias e 
como se propagam.

O professor expõe materiais de 
campanhas de saúde pública 
para análise coletiva ou mostra 
um vídeo.

Os alunos respondem a uma 
ficha de perguntas.

Biologia: Epidemias



AULA SABOR CLÁSSICO 
(mídia como recurso) 

AULA SABOR MIDIÁTICO (camada de 
análise e reflexão)

O professor dá uma aula 
expositiva sobre epidemias e 
como se propagam.

O professor propõe um desafio complexo: busque 
descobrir o que caracteriza uma epidemia, como 
elas se propagam e como se extinguem.

O professor expõe materiais de 
campanhas de saúde pública 
para análise coletiva ou mostra 
um vídeo.

Os alunos examinam os vários tipos de texto que 
encontraram e determinam quais são confiáveis; 
em seguida, discutem que formatos são mais 
acessíveis e/ou mais informativos. Podem discutir 
também o impacto da desinformação na saúde 
pública.

Os alunos respondem a uma 
ficha de perguntas.

Os alunos produzem, coletivamente, uma 
campanha de utilidade pública, com informações 
objetivas sobre epidemias e como podemos 
minimizar as chances de contaminação.

Biologia: Epidemias



A educação midiática como camada no

consumo de informação



EDUCAMÍDIA

Para integrar a educação midiática ao seu dia a dia:

● Amplie o leque de possibilidades de leitura, expandindo o repertório 
dos alunos quanto aos tipos e formatos de narrativas;

● Desenvolva o hábito da leitura reflexiva em qualquer formato de 
mídia, utilizando protocolos de decodificação para analisar e 
comparar textos;

● Pratique a avaliação de fontes, entendendo quais são as mais 
adequadas para os objetivos de aprendizado.
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Estratégias que fazem a diferença:

Faça a curadoria de 3 ou 4 conteúdos 
sobre o assunto a ser explorado. 
Considere reportagens, 
documentários, fotos, infográficos, 
memes, tuítes, quadrinhos, filmes, 
mapas, publicidade, podcasts ou 
canções; 

Trabalhe em duplas, estimulando 
assim a discussão;

Ofereça escolhas, deixando que cada 
dupla selecione um conteúdo 
diferente para explorar e compartilhe 
com os demais as suas descobertas;

Ofereça uma pergunta norteadora 
ampla para ajudar na exploração.



A educação midiática como camada na

produção de informação



EDUCAMÍDIA

Para integrar a educação midiática ao seu dia a dia:

● Proponha projetos que resultam na criação de mídias para 
demonstrar conhecimento;

● Ofereça escolha de linguagens, mas solicite que sejam adequadas à 
mensagem que o aluno quer destacar;

● Oriente o processo de investigação e produção, destacando a 
construção do argumento, a pesquisa eficiente e segura, o uso de 
fontes confiáveis e o direito de uso das imagens;

● Provoque reflexão sobre as escolhas do aluno enquanto autor.
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“No belo Centro-Oeste, a 
sensação térmica atingiu 
60°F negativos, a mais 
fria já registrada. Nos 
próximos dias, o frio será 
ainda mais intenso. As 
pessoas não conseguem 
passar nem alguns 
minutos do lado de fora. 
O que diabos está 
acontecendo com o 
Aquecimento Global? Por 
favor volte logo, 
precisamos de você!”
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Para aprender sobre as evidências do aquecimento global, 
nós iremos criar tweets em resposta ao Presidente Donald 
Trump que expliquem de forma concisa o assunto, levando os 
alunos a refletir sobre o propósito e a credibilidade da 
mensagem original.



#istoeeducacaomidiatica

Para aprender sobre o desmatamento na Amazônia, nós 
iremos criar infográficos que levem a conclusões distintas, 
levando os alunos a refletir sobre como as técnicas utilizadas 
nas narrativas com dados podem impactar a nossa percepção 
dos fatos.

.
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Para aprender sobre alimentação saudável, nós iremos 
remixar anúncios de diversos produtos alimentícios, levando 
os alunos a refletir sobre o conteúdo, o propósito e a 
confiabilidade das mensagens ali contidas.



Recursos no site do EducaMídia



Não perca nossa 
próxima live:



Acesse educamidia.org.br 
para estes slides e outros 
recursos

palavraaberta.org.br

Faça parte
facebook.com/
groups/redeeducamidia

Siga
@educamidia
@institutopalavraaberta



APOIO


