
 

 

PLANO DE AULA: Checagem de informação: 
busca e análise crítica 
Quais cuidados devemos tomar ao usar mídias digitais para 
nos informarmos?  
 
 

Eixo EducaMídia: Ler, escrever e 
participar  

Habilidade:  
Autoexpressão, fluência digital, 
cidadania digital, análise crítica da 
mídia.  

Tópicos: fake news, 
intencionalidades por trás de 
postagens e responsabilidade no 
compartilhamento de conteúdos. 

Habilidades BNCC:  
(EF06LP01)  

● Reconhecer a impossibilidade 
de uma neutralidade 
absoluta no relato de fatos; 

● Desenvolver uma atitude 
crítica frente aos textos 
jornalísticos. 

(EF67LP03)  
● Comparar informações sobre 

um mesmo fato divulgadas 
em diferentes veículos e 
mídias, analisando e 
avaliando a confiabilidade. 

 

Segmento:  
9º ano do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio - Acessível em LIBRAS 
 

Duração sugerida:  
1 encontro virtual via chamada de 
vídeo com duração de 1 hora. 
 

 
OBJETIVOS 
Compreender a necessidade de checar informações e aprender a fazê-lo de 
forma mais eficiente. 

  ATIVAÇÃO 
 
A partir de perguntas norteadoras relacionadas à três eixos do baralho de 
ideação (Fake news, Curtir, comentar e compartilhar e Desinformação) 
 
DESENVOLVIMENTO 
 
Por  meio de chamada de vídeo via Google Meets, compartilhar tela com 
apresentação que contenha perguntas norteadoras relacionadas à três eixos 
do baralho de ideação (Fake news, Curtir, comentar e compartilhar e 
Desinformação) como meio de discutir a importância do tema e envolver os 
alunos. 
 
Na sequência, seguir para a parte prática, que consiste em analisar em 
conjunto diferentes materiais recebidos via Whatsapp (serão feitos prints da 
tela para que os alunos sintam que estão recebendo em seus próprios 



aparelhos, inspirado também em um vídeo utilizado durante a formação 
presencial). 
 
  
FECHAMENTO 

Retomar a pergunta inicial: “Quais cuidados devemos tomar ao utilizar mídias 
digitais sociais na atualidade?”, mediar a discussão final e indicar dois vídeos 
(em inglês e português). 

  MATERIAIS PARA A AULA 
  
1º de Abril - Checagem de Informações 2020 
 
 

  PARA EXPLORAR MAIS  
 
Materiais indicados na apresentação. 
 

  Criado por Maryana Eiras e Laila Antunes para www.educamidia.org.br 
Todos os materiais disponíveis sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 
Internacional (CC BY 4.0) 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1lYxMqTf529ypeSOuymBNZSmy7dMFs-uiblN8sAn-Dcg/edit?usp=sharing
http://www.educamidia.org.br/

