
3.º Ciclo 

Literacia dos media: 

“A importância da literacia mediática tem sido evidenciada, de forma mais ou menos 

explícita, desde a Declaração de Grünwald sobre a Educação para os Media, de 1982. Na 

última década, muito especialmente a partir de 2006, a União Europeia tem reflectido sobre 

literacia mediática, particularmente no âmbito das políticas europeias para os media e da 

Estratégia de Lisboa (2000): fazer da União Europeia a mais competitiva, dinâmica e inclusiva 

economia mundial baseada no conhecimento. (…) 

Literacia mediática é a capacidade de aceder aos media, de compreender e avaliar de 

modo crítico os diferentes aspectos dos media e dos seus conteúdos e de criar comunicações 

em diversos contextos. Esta definição consta da Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: uma 

Abordagem Europeia da Literacia Mediática no Ambiente Digital, de 20 de Dezembro de 2007. 

O Conselho da União Europeia, nas Conclusões do Conselho de 22 de Maio de 2008 

sobre uma Abordagem Europeia da Literacia Mediática no Ambiente Digital, reconhece “a 

importância da literacia mediática e o seu papel na promoção da participação activa dos 

cidadãos na vida económica, cultural e democrática da sociedade” e “a importância dos 

utilizadores com literacia mediática para o pluralismo dos meios de comunicação e para a 

qualidade dos conteúdos”. 

Assim sendo, percebe-se que um cidadão com literacia mediática deve ter capacidade 

de: 

a) aceder aos diferentes meios de comunicação;  

b) avaliar e interpretar criticamente os media e a informação que eles veiculam.  

  

Perfil Dos Alunos: Linguagens e textos; Informação e Comunicação; Pensamento Crítico e Pensamento Criativo; 

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; Saber Científico, Técnico e Tecnológico. 

Objetivos Ano de 

escolaridade 

Proposta de 

Temas/subtemas 

Recursos 

-Conhecer sumariamente a história 

das TIC; 

 -Refletir sobre os usos da Internet, 

dos telemóveis e dos videojogos; 

-Identificar as principais 

características da Internet; 

-Identificar as vantagens e os 

inconvenientes do telemóvel; 

-Refletir sobre os valores 

transmitidos através de diferentes 

tipos de videojogos; 

- Conhecer os problemas 

decorrentes de um uso prolongado 

dos ecrãs; 

- Refletir sobre o modo como as TIC 

e os ecrãs mudaram a forma de 

relação com os outros, com o tempo 

e com o espaço; 

 

 

7.º ano 

 

 

As TIC e os Ecrãs: 

- Tecnologia 

- Tecnologias de informação 

e comunicação 

- Tipos de ecrãs 

- Sociedade multiecrãs; 

 

Apresento-me online 

(https://bit.ly/3dYhbiv 

 

 

 

 

 

Biblioteca Escolar; 

Big 6 

Padlet 

Blogue da Biblioteca 

Blogue do Agrupamento 

“Agenda de atividades de 

transliteracia” (PDF) 

Referencial “Aprender com a 

Biblioteca Escolar” (PDF) 

https://bit.ly/3dYhbiv


 

 

 

-Conhecer as principais redes 

sociais digitais; 

-Entender quais são as suas 

vantagens e os seus 

inconvenientes 

-Debater o fenómeno do 

Cyberbullying e do Sexting 

-Identificar formas de o combater 

 

 

As redes sociais: 

- Viver em rede / fazer rede 

- Riscos de ser enredado 

- Cyberbullying e Sexting 

“Operação: em linha, em 

segurança” 

(https://bit.ly/3hAhXmw 

 

 

Perfil Dos Alunos: Linguagens e textos; Informação e Comunicação; Pensamento Crítico e Pensamento Criativo; 

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; Saber Científico, Técnico e Tecnológico. 

Objetivos Ano de 

escolaridade 

Proposta de 

Temas/subtemas 

Recursos 

-Entender o que é comunicar; 

-Conhecer a natureza da 

comunicação; 

-Conhecer as regras da 

comunicação humana; 

-Definir o conceito de informação; 

- Perceber o que são fontes de 

informação; 

- Perceber a seleção e 

hierarquização da 

Informação; 

- Perceber como circula a 

informação; 

- Saber que há informação 

verdadeira e informação falsa ou 

distorcida e saber como podem ser 

distinguidas; 

-Saber que a informação é 

quantificável. 

 
-Distinguir o espaço público do 

espaço privado; 

- Saber o que é a globalização; 

- Entender como a globalização 

encurta o tempo e o espaço; 

- Perceber a influência dos media 

no modo como olhamos o mundo; 

 

 

8.º ano 

 

 

Comunicar e Informar: 

- Situações de comunicação 

- Problemas de comunicação 

- História da comunicação 

- Comunicar e informar 

- Meios de informação 

 

Notícias do mundo 

( https://bit.ly/3yitf5z 

 

Quem vê caras… 

(https://bit.ly/3dIThai) 
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Compreender 

o mundo atual: 

- O que se passa no mundo 

- Jornalismos 

- Vida e opinião públicas 

Fake news/ notícias falsas 

(https://bit.ly/3wp61K1) 

 

 

Perfil Dos Alunos: Linguagens e textos; Informação e Comunicação; Pensamento Crítico e Pensamento Criativo; 

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; Saber Científico, Técnico e Tecnológico. 

Objetivos Ano de 

escolaridade 

Proposta de 

Temas/subtemas 

Recursos 

- Saber o que é um medium; 

- Identificar as características e as 

linguagens específicas da 

imprensa, da rádio, da televisão, 

do cinema e dos novos media; 

- Perceber como se produz cada 

um dos media; 

- Distinguir media de propriedade 

privada de media de propriedade 

pública; 

Imprensa 

- Conhecer sumariamente a 

história da imprensa; 

- Conhecer um jornal; 

- Conhecer as características de 

uma primeira página; 

- Conhecer e identificar as secções 

de um jornal; 

- Identificar as características dos 

diversos géneros jornalísticos; 

Rádio e Televisão 

- Conhecer sumariamente a 

história da rádio e da televisão; 

- Conhecer características 

específicas da rádio e da televisão; 

- Conhecer uma rádio e um canal 

de televisão; 

- Saber o que é a realização e a 

montagem; 

Cinema 

- Conhecer sumariamente a 

história do cinema; 

- Conhecer características 

 

 

9.º ano 

 

 

 

 

 

Tipos de media: 

- Ferramenta e cultura 

- Linguagens dos media 

- Acesso e práticas de uso 
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específicas da linguagem 

cinematográfica; 

- Identificar características de uma 

estrela de cinema e a sua 

importância e influência na vida 

dos jovens; 

 

-Saber o que são públicos; 

- Entender a importância dos 

diferentes tipos de públicos; 

- Saber o que é a opinião pública; 

- Saber o que é e para que serve 

medir tiragens e audiências; 

- Saber para que servem os fãs; 

- Saber como se procura – bem e 

mal – cativar o público. 

 

 

Audiências, públicos e 

consumos: 

- Consumos de Media 

- Quem e por que (se) 

mede 

9º ano… E agora? 

(https://bit.ly/3qKkqip) 

 

https://bit.ly/3qKkqip

