
 

 

PLANO DE FORMAÇÃO:  “World cafe” da educação 
midiática  
O que a educação midiática pode fazer por você hoje? 
 

Eixo EducaMídia: 
Ler, escrever e 
participar. 

Habilidade: autoexpressão, cidadania digital, 
análise crítica da mídia , participação cívica. 

Tópicos: educação 
midiática – o que 
significa  e como 
podemos aplicar na 
sala de aula. 

Habilidades BNCC: (EM13LGG701) Explorar 
tecnologias digitais da informação e 
comunicação (TDIC), compreendendo seus 
princípios e funcionalidades, e mobilizá-las de 
modo ético, responsável e adequado a 
práticas de linguagem em diferentes 
contextos. (EM13LGG702) Avaliar o impacto 
das tecnologias digitais da informação e 
comunicação (TDIC) na formação do sujeito e 
em suas práticas sociais, para fazer uso 
crítico dessa mídia em práticas de seleção, 
compreensão e produção de discursos em 
ambiente digital. (EM13LGG703) Utilizar 
diferentes linguagens, mídias e ferramentas 
digitais em processos de produção coletiva, 
colaborativa e projetos autorais em 
ambientes digitais. (EM13LGG704) 

Segmento:  
Professores, 
coordenadores, 
educadores sociais, 
gestores e alunos do 
ensino médio 

Duração sugerida: 4 horas de duração ou 4 
aulas de 1 hora. 

 
OBJETIVOS 
 
Desenvolver uma  atitude reflexiva e ativa diante da educação 
midiática, entender conceito e como se aplica, em que o termo se 
diferencia de educação tecnológica, como o educador pode utilizar os 
diferentes recursos em suas aulas, e como explorar as informações a 
que estamos expostos diariamente.  
 

  ATIVAÇÃO 
 
Num primeiro momento entender como os professores utilizam as 
diferentes mídias no seu dia a dia; para esse momento seria 
interessante expor em uma mesa imagens de jornais, revistas, 
celulares, TVs dentre outros. Pedir que eles escolham as imagens e, 
em seguida, relatem por que e de que forma utilizam esses meios 
para se informar, comprar, vender, estudar e se divertir. Levante 
questionamentos sobre como se informavam antes e o que acham 
mais eficaz como fonte de informação, 
 
DESENVOLVIMENTO 
 



Na proposta original do world café o mediador, ou seja, a pessoa 
escolhida para intermediar o diálogo na mesa, terá a função de 
estimular a discussão do tema. O ideal é que sejam pessoas que têm 
facilidade de escuta e mediação. O tema proposto em cada rodada 
deverá ser exposto, e as ideias discutidas. Este anfitrião terá o papel 
de atualizar os novos convidados sobre os principais insights da 
rodada anterior e, para isso, o flip chart preenchido com informações 
é essencial. Para isso, todas as pessoas (não só o anfitrião) são 
incentivadas a escrever, desenhar e rabiscar as ideias no flip/cartolina 
e post-its ao decorrer das conversas. 
 
A primeira pergunta é apresentada para todos (ideal que seja de uma 
forma visual) e o convite para conversar nos pequenos grupos é feito. 
A duração de cada rodada é de, em média, 20 a 30 minutos; 
 
A cada rodada, as mesas recebem um envelope com 
questionamentos e exemplos das situações abordadas, fotos ou links 
de vídeos. O ideal é que o espaço tenha acesso a internet; caso não 
seja possível baixe os vídeos e disponibilize pendrives com os 
arquivos para que os participantes possam replicar a experiência em 
outros ambientes. 
 
Com o término da primeira rodada, o anfitrião permanece na mesa e                       
os demais são convidados a mudar aleatoriamente de mesa. 
 
Ao chegar na segunda mesa, o anfitrião da nova mesa relata 
brevemente os principais assuntos tratados na rodada anterior (com 
o auxílio gráfico do que está no flip) e assim ocorre naturalmente o 
fenômeno da “polinização cruzada”, isto é, a conexão de ideias entre 
os participantes. 
 
Após o relato, inicia-se a segunda rodada com uma nova pergunta. 
Oferecer aperitivos, café, chá e água entre as rodadas é muito bem 
vindo e ajuda a criar o clima da conversa informal. 
 
Com o término da segunda rodada, o mesmo processo acontece. O 
anfitrião permanece na mesa e os demais se misturam. Após o relato, 
a terceira rodada se inicia com uma nova pergunta. 
 
Ao final da terceira rodada, existe o momento de compartilhamento 
(chamado de colheita) em que todos os participantes, geralmente 
dispostos num formato circular, relatam o que mais chamou atenção 
nas conversas das mesas. 
 
As perguntas disparadoras de cada rodada são: 
 

- O que você entende por educação midiática? Esta pergunta 
pode vir acompanhada de um vídeo disparador; no canal do 
EducaMídia no YouTube existem diversos vídeos - sugestão: 
Como você enxerga a educação midiática? 
 

- Onde encontro oportunidades para educação midiática? Para 
esta pergunta ofereça questionamentos de situações reais 
nas mesas – exemplos em que “fake news” circularam por 
exemplo, a ideia é que as pessoas discutam de maneira 
interativa como a educação midiática nos ajuda a entender se 
a informação foi modificada ou falsificada. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vA56gvWUk2g


- Como posso usar educação midiática na sala de aula? Aqui 
você pode trazer em cada mesa a discussão de um plano de 
aula, com atualidades, gêneros textuais, artes, leitura de 
imagens, aulas de ciências naturais, esse pode ser o momento 
de interação com seu público alvo. Se estiver ministrando 
essa oficina para professores, oferte uma variedade de 
disciplinas, se a atividade for com alunos, alinhe o conteúdo 
com a sua matéria. 
 

- Aplicando - Aqui vamos utilizar o baralho de ideação de 
atividades do EducaMídia e pedir que cada mesa inicie a 
produção de uma ideia ou projeto de aula. Reserve tempo 
para que  todos exponham suas ideias ao final. 

 
  
FECHAMENTO 

Ao final do world café reserve 1 hora (ou, no caso de várias aulas, a 
última aula) para que as mesas apresentem suas definições e suas 
ideias de projetos e planos. Você deve conduzi-los: no caso de 
educadores instigue a dar aplicabilidade a sua matéria e encontrar 
formas de estimular o seu grupo de alunos. Se estiver trabalhando 
com alunos, a reflexão deve ser sobre como ele entende que a 
educação midiática está presente na vida deles e de que forma eles 
podem se beneficiar da educação midiática para aprender, se 
comunicar e se informar. 

  MATERIAIS PARA A AULA 
  
Mesas e cadeiras, flip chart ou cartolina grande, canetinhas e post its. 
Cada mesa deve ter café, chá, biscoitos ou balinhas, um projetor para 
vídeos, caixa de som e pendrive para as equipes caso não tenha 
internet. 
 
Link do canal educamídia no youtube: 
Canal EducaMídia 
 
 

  PARA EXPLORAR MAIS  
 
O site EducaMídia  contém planos de aula que podem auxiliar na 
proposta da pergunta 3 deste plano, ou podemos incluir 
questionamentos ligados à matéria que mais se encaixe na sua 
disciplina ou realidade, levando os participantes a discutir sobre 
outras formas de educação midiática ou como aplicá-la de diferentes 
formas. 
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