
 

 

PLANO DE AULA: Mobilização via redes sociais 
O que promove engajamento em campanhas de 
mobilização nas redes sociais?   
 

Eixo EducaMídia: Participar  Habilidade: Participação cívica - 
atuar na sociedade fazendo uso de 
recursos da mídia. 

Tópicos: engajamento social: formas 
e motivos para participação. Uso da 
mídia e das redes sociais para 
divulgação de campanhas.  

Habilidades BNCC: 
EM13LP26 (se engajar na busca de 
solução de problemas) 
EM13LP38 (checagem de fatos 
noticiados) 
EM13LP42 (atuar de forma ética e 
crítica no compartilhamento em redes 
sociais) 
EM13LP44 (analisar e socializar sobre 
termas de interesse global) 
 

Segmento: Ensino Médio 
 

Duração sugerida:  
2 aulas de 50 minutos 
 

 
OBJETIVOS 
 

● Conhecer formas de participação cidadã em causas diversas, como 
sociais e ambientais, e de engajamento; 

● Identificar o que nos sensibiliza em campanhas de mobilização por 
meio do jornalismo com função social; 

● Diferenciar o texto jornalístico e o do marketing; 
● Conceituar pauta jornalística e release com sugestão de pauta.   

 

  ATIVAÇÃO 
 

(5 minutos) 

Perguntar aos alunos se eles jogam lixo no lixo, se fazem o descarte correto 
ou se eles não se preocupam com esse assunto. O que os influencia nesse 
comportamento? 

Perguntar se os alunos já viram circulando na mídia alguma campanha social 
ou ambiental abordando um tema como esse. Em caso positivo, quais?  Eles 
acreditam que uma ação assim pode dar resultado positivo?  

Dizer que naquela aula será visto um exemplo de campanha para analisarem 
e darem a sua opinião a respeito. 

 
 
 



 
DESENVOLVIMENTO 
 

(10 minutos) 

Pedir aos alunos que vejam o site da Associação Natureza de Portugal. 

<https://www.natureza-portugal.org/o_que_fazemos_222/oceanos/plasticos/
> 

Perguntar: 
- Do que se trata? 
- De quem é a iniciativa e de qual país? 
- Qual o objetivo da campanha? 
- Como você acredita que os idealizadores pretendem alcançar o objetivo? 
- Como saber se a campanha é verídica? 

 

(20 minutos) 

1) Atividade em duplas.  

Pedir aos alunos que façam uma busca nos meios digitais sobre o modo de 
divulgação daquela campanha e anotem as seguintes observações: 
- Quando a campanha começou?  
(Resposta em: <https://stopplasticpollution.eu/PT>) 
- Qual o prazo de finalização? 
- Além do próprio site da organização, onde estão divulgando e como? 
- Existem reportagens publicadas na imprensa? Será que foi anúncio pago? 
- Quantas assinaturas a campanha conseguiu até agora? 
- Como as pessoas estão reagindo e interagindo com esse tema? 
- Você assinou ou assinaria a petição? Por quê? 
- Que cuidados você tomaria antes de se engajar? 
- Você considera importante esse tipo de ação? Por quê? 
 
2) Leitura do texto complementar: 
 
Campanha choca para mostrar problema dos plásticos nos oceanos (Notícia 
sobre campanha) 
 
Campanha no Brasil: 
Oceano Sem Plástico 
 
Se houver tempo, incluir as seguintes leituras para comparação: 
 
Lixo no mar é "ponta do iceberg" de problema nos oceanos (Divulgação de 
estudo científico — 17/12/2018)  
 
Cerca de 80% dos resíduos encontrados nos oceanos têm origem nas cidades 
(Notícia sobre resíduos encontrados no mar – 21/08/2018) 
 

Pedir aos alunos que relatem oralmente a pesquisa que acabaram de fazer 
refletindo sobre o tema, expondo suas ideias.  

https://www.natureza-portugal.org/o_que_fazemos_222/oceanos/plasticos/
https://stopplasticpollution.eu/PT
https://exame.abril.com.br/marketing/campanha-choca-para-mostrar-problema-dos-plasticos-nos-oceanos/
https://www.wwf.org.br/participe/peticao_oceano_sem_plastico/
https://jornal.usp.br/atualidades/lixo-no-mar-e-ponta-do-iceberg-de-problema-nos-oceanos/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/cerca-de-80-dos-residuos-encontrados-nos-oceanos-tem-origem-nas-cidades


Verificar se compreendem sobre engajamento social e se sabem o que é uma 
petição, explicar.  

Perguntar aos alunos se compreendem a diferença entre os textos, 
apontando quais são as características de ambos. Apontar que um deles é 
direcionado ao marketing da campanha trazendo informação relevante 
sobre o tema meio ambiente. O outro é  jornalístico, abordando o assunto 
como notícia.  

Explicar brevemente que qualquer instituição ou pessoa pode enviar aos 
jornais um documento chamado “release”, com informações que possam 
interessar para publicação de uma notícia. Falar sobre o modo de produção, 
que vem de uma “pauta”. Ver as definições no link em “material para a aula”.  

Perguntar: o que você acredita que vai acontecer depois que a petição for 
entregue? Por quê?  

ATIVIDADE: 

Cada dupla deverá pensar e anotar uma ideia de campanha de cunho social 
ou ambiental. De que forma ela seria divulgada? Qual seria o objetivo? Qual 
seria o público-alvo?   

 
FECHAMENTO 

(10 minutos) 

Usar o Kit de cartas Educamídia, indicado no final em “material para a aula” e 
“entre aspas” (no link).  

1- Tomamos conhecimento de assuntos importantes para a sociedade por 
meio do jornalismo. Ele nos coloca a par daquilo que se julga ser de interesse 
da sociedade, motiva uma participação ativa nossa como “atores sociais” 
influenciando nossas escolhas.   

2- Da mesma forma, assinar uma petição pode influenciar em decisões 
importantes para o futuro de um bairro, cidade, Estado, nação ou até mesmo 
do planeta, em questões ambientais, como a que vimos aqui. O jornalismo 
atesta a veracidade de muitas campanhas. Ser engajado tem este objetivo de 
provocar transformações sociais.  

 

********* 

AULA 2 

OBJETIVOS 

 
● Conhecer mais sobre a função social do jornalismo  
● Exemplificar documentos como manifestos e cartas abertas. 
● Conhecer formas de ativismos e diversificação de campanhas. 

 



ATIVAÇÃO: 

(5 minutos) 

O que uma garota de 16 anos pode ter em comum com um senhor com mais 
de 76?  

Quais sentimentos eles podem despertar em pessoas pelo mundo e de que 
forma eles conseguem isso?  

Será que eles são parentes? Uma pista: eles conseguiram deixar furiosos 
alguns governantes, em especial no Brasil, ainda que vivam longe do país.  

Quem são? O que fizeram? 

Sebastião Salgado é um fotógrafo brasileiro que ama produzir imagens da 
natureza. Fez um registro da Amazônia que é conhecido no mundo inteiro.  

Greta Thumberg é uma estudante que nasceu e vive na Suécia. Ela já 
incomoda líderes mundiais por defender o meio ambiente de diversas formas. 

Por meio das notícias que o jornalismo divulga, podemos ter conhecimento de 
ações desse tipo e até mesmo participar do movimento que eles iniciam.  

Como nos outros casos, aqui também é importante verificar a autenticidade e 
a procedência dessas iniciativas. O jornalismo é uma fonte de consulta.  

 

DESENVOLVIMENTO 

(20 minutos) 

Atividade em pequenos grupos: 

Pedir aos alunos que investiguem no link indicado o que ambos fizeram e 
alguns fatos interessantes relacionados. Anotar.  

1) Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro, deu início a uma campanha pela 
proteção dos índios brasileiros, mas acabou ganhando a inimizade da própria 
FUNAI, que é a instituição responsável pelos indígenas, como visto em 
diversos meios jornalísticos (os alunos podem pesquisar sobre isso. 
03/05/2020):  

https://secure.avaaz.org/po/community_petitions/presidente_do_brasil_e_aos
_lideres_do_legislativo__ajude_a_proteger_os_povos_indigenas_da_amazoni
a_do_covid19/details/ (MANIFESTO E CAMPANHA) 

 

https://veja.abril.com.br/blog/matheus-leitao/funai-devolve-fotos-de-sebastia
o-salgado-em-resposta-a-campanha-por-indios/ (FUNAI DEVOLVE 
QUADROS DE SEBASTIÃO SALGADO) 

 

https://secure.avaaz.org/po/community_petitions/presidente_do_brasil_e_aos_lideres_do_legislativo__ajude_a_proteger_os_povos_indigenas_da_amazonia_do_covid19/details/
https://secure.avaaz.org/po/community_petitions/presidente_do_brasil_e_aos_lideres_do_legislativo__ajude_a_proteger_os_povos_indigenas_da_amazonia_do_covid19/details/
https://secure.avaaz.org/po/community_petitions/presidente_do_brasil_e_aos_lideres_do_legislativo__ajude_a_proteger_os_povos_indigenas_da_amazonia_do_covid19/details/
https://veja.abril.com.br/blog/matheus-leitao/funai-devolve-fotos-de-sebastiao-salgado-em-resposta-a-campanha-por-indios/
https://veja.abril.com.br/blog/matheus-leitao/funai-devolve-fotos-de-sebastiao-salgado-em-resposta-a-campanha-por-indios/


https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/05/02/famosos-se-unem-a-seba
stiao-salgado-e-pedem-protecao-de-indigenas-contra-covid 
(PERSONALIDADES SE UNEM À CAUSA DEFENDIDA POR SEBASTIÃO 
SALGADO)  

 

2) O Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, pede ajuda para a ativista 
sueca Greta Thummberg: 

https://br.reuters.com/article/idBRKBN22I2IW-OBRTP (Prefeito de Manaus 
Arthur Virgílio Neto, depois de pedir ajuda de todas as formas sem ter 
resultados, apelou à ativista Greta — 06/05/2020) 
 
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/greta-faz-apelo-ao-mundo-
para-combate-a-covid-19-no-amazonas,024cf0de872e77547282b939fa21
dfa0xf48hg2o.html  (Greta responde ao apelo do prefeito de Manaus, Arthur 
Virgílio Neto, com carta aberta e gravação de vídeo — 15/05/2020) 

OBSERVAÇÃO: incluir mais algum link se houver repercussão do fato. 

Pedir aos alunos que comentem o que eles acharam daqueles atos. Se eles se 
engajariam em alguma daquelas campanhas, de que forma e por quê.   

Verificar se os alunos compreendem o que são manifestos e cartas abertas. 
Explicar.   

 

(20 minutos) 

OUTRAS FORMAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL:  

Explicar sobre sites de arrecadações de dinheiro e de assinaturas online, 
mostrar como funcionam, que é para adultos, mas que a iniciativa de criar 
uma campanha pode partir de qualquer pessoa, com supervisão de um 
adulto. Eles podem conhecer e pensar a respeito avaliando quais seriam as 
suas escolhas, caso pudessem participar de causas sociais, por exemplo. 
Alguns deles são: Abacashi; Vakinha; Charge.org e Avazz.org.  

Pedir aos alunos que consultem os links abaixo: 

https://abacashi.com/public (pedir aos alunos que investiguem quais são 
as categorias e quais realmente são uma “causa social”, verificar se 
percebem a diferença das categorias) 

https://www.vakinha.com.br/vaquinhas/explore (o mesmo, pedir para 
compararem, verificar se tem diferenças ou pontos em comum com o 
Abacashi) 

https://www.change.org/pt-BR (Este site traz reportagens vinculadas com os 
abaixo-assinados que são entregues às autoridades, como as petições, por 
exemplo.) 

Caso não haja acesso à internet, o professor poderá  imprimir os textos e 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/05/02/famosos-se-unem-a-sebastiao-salgado-e-pedem-protecao-de-indigenas-contra-covid
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/05/02/famosos-se-unem-a-sebastiao-salgado-e-pedem-protecao-de-indigenas-contra-covid
https://br.reuters.com/article/idBRKBN22I2IW-OBRTP
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/greta-faz-apelo-ao-mundo-para-combate-a-covid-19-no-amazonas,024cf0de872e77547282b939fa21dfa0xf48hg2o.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/greta-faz-apelo-ao-mundo-para-combate-a-covid-19-no-amazonas,024cf0de872e77547282b939fa21dfa0xf48hg2o.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/greta-faz-apelo-ao-mundo-para-combate-a-covid-19-no-amazonas,024cf0de872e77547282b939fa21dfa0xf48hg2o.html
https://abacashi.com/public
https://www.vakinha.com.br/vaquinhas/explore
https://www.change.org/pt-BR


usá-los em grupos fazendo uma abordagem sobre campanhas presenciais 
feitas por instituições, ONGs, associações de bairro e outras de conhecimento 
dos alunos, que envolvam: doações, arrecadações, mutirões etc.   

ATIVIDADE:  

Na aula anterior os alunos foram incentivados a pensar numa campanha de 
cunho social ou ambiental. Desta vez, o desafio será produzir um release 
para a divulgação de uma campanha a ser encaminhado à imprensa como 
sugestão de pauta.  

FECHAMENTO: 

(5 minutos) 

Destacar que o jornalismo local pode ser um meio de comunicação 
importante para a divulgação de campanhas que acontecem ao nosso redor.  

Como parte da cidadania, podemos participar lendo as notícias, 
acompanhando as informações sobre o que a comunidade necessita e nos 
engajando quando possível, até mesmo com iniciativas de campanhas de 
ação social e ambiental, como visto.   

Para a próxima aula: pedir aos alunos que façam uma pesquisa sobre 
campanhas que deram certo (podem citar as de mais visibilidade ou 
pequenas, regionais) e petições que tiveram efeito positivo nas decisões de 
algum setor público. Refletir sobre como a população pode pressionar setores 
públicos, significado e importância da participação popular em atos assim. 
Elaborar uma campanha solidária e planejar. Se possível, aplicar como 
projeto a ser desenvolvido conforme sugestões apresentadas pelos alunos.  

 

OBSERVAÇÃO: o conteúdo pode ser associado com aulas de Matemática 
(educação financeira, economia doméstica), Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Sociologia e outras disciplinas. . 

  MATERIAIS PARA A AULA 
  
AULA 1 
 
- Kit de cartas Educamídia: 
<https://educamidia.org.br/recurso/cards-da-educacao-midiatica> 

Carta: Jornalismo e informação / Jornalismo cidadão 

- Entre aspas: < https://educamidia.org.br/recurso/reflexao-entre-aspas 
> 

- Campanha: 
<https://www.natureza-portugal.org/o_que_fazemos_222/oceanos/plast
icos/> 

-Live stream de uma garrafa em decomposição: 
<https://stopplasticpollution.eu/PT> 

https://educamidia.org.br/recurso/cards-da-educacao-midiatica
https://educamidia.org.br/recurso/reflexao-entre-aspas
https://educamidia.org.br/recurso/reflexao-entre-aspas
https://www.natureza-portugal.org/o_que_fazemos_222/oceanos/plasticos/
https://www.natureza-portugal.org/o_que_fazemos_222/oceanos/plasticos/
https://stopplasticpollution.eu/PT


 

AULA 2 

- Notícias sobre Greta Thumberg: 
<https://brasil.elpais.com/noticias/greta-thunberg-ernman/> 
 
-Site do movimento iniciado por Greta Thumberg /(movimento 
popular - ver Jornal O Clima no Blog) 
<https://fridaysforfuturebrasil.org/> 
 
- Notícia da homenagem ao movimento como embaixadores da 
Consciência da Anistia Internacional (direitos humanos) 
<https://anistia.org.br/noticias/greta-thunberg-e-o-movimento-fridays-f
uture-sao-os-embaixadores-de-consciencia-em-2019/>  
 
 

  PARA EXPLORAR MAIS  
 
Habilidades BNCC: 
EM13LP43 - Explicar mecanismos de persuasão aplicados em 
campanhas publicitárias. 
EM13LP41 – Comparar diferentes enfoques e pontos de vista da 
cobertura midiática em relação a determinados acontecimentos e 
questões de relevância social, local e global. 

 Tipos de viés: 
<https://educamidia.org.br/api/wp-content/uploads/2020/03/Poster-vi%
C3%A9s.pdf> 

 -Para conhecimento do professor: 
<https://www.palavraaberta.org.br/artigo/jornalismo-informacao-e-publ
icidade-fronteiras-borradas> (Jornalismo, informação e publicidade) 

-O que é pauta 
<http://escoladejornalismo.org/caixadeferramentas/?p=125> 

-Caso queira saber mais sobre jornalismo escolar (projeto/apenas para 
conhecimento do professor): 
<http://escoladejornalismo.org/caixadeferramentas/?page_id=86> 
 
<https://academiadojornalista.com.br/producao-de-texto-jornalistico/c
omo-fazer-uma-pauta-jornalistica/> 
 
-Websérie Jornalismo ( vídeo “O método jornalístico”) 
<https://www.palavraaberta.org.br/atuacao/webserie-jornalismo> 
 
 

  Criado por [Talita Godoy] para www.educamidia.org.br 
Todos os materiais disponíveis sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 
Internacional (CC BY 4.0) 
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