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 O QUE SIGNIFICAM
AQUELES SINAIS NO
CANTO DO ECRÃ DO

TELEVISOR?
media em casa #12

 

A sinalética televisiva consiste num conjunto de sinais que
acompanha a programação e que serve de guia para os
telespectadores relativamente a alguns aspetos dos conteúdos a
que vão assistir. Estes sinais dividem-se em três grandes grupos:
1) Classificação Etária; 2) Publicidade; 3) Públicos com
Necessidades Especiais. Importa saber identificar estes pequenos
ícones, de forma a clarificar a natureza dos conteúdos
disponibilizados, criando assim a base para a adequada
descodificação e contextualização dos mesmos.

 

Em que momento dos programas aparecem os sinais? (início, após o intervalo, final)
Identificar que sinais surgem em cada programa;
Interpretar o significado de cada um dos sinais e agrupá-los de acordo com o seu tipo:
Classificação etária; Publicidade; Públicos com necessidades especiais;
Refletir/fazer um debate (se a atividade for realizada em grupo) sobre se os símbolos
identificados são ou não adequados para classificar os programas em que são exibidos,
procurando explicar porquê. 
Refletir/debater se os símbolos existentes são suficientes para alertar os espetadores
para as características dos programas em termos de idade, publicidade e acessibilidades.
Caso considerem que não, propõe-se que tentem criar/imaginar sinaléticas alternativas
que possam cumprir melhor a função desses símbolos ou outras funções que considerem
importantes e não tenham sido acauteladas.

Selecionar e visionar quatro a cinco programas emitidos nos vários canais (RTP1, RTP2, SIC e
TVI) em faixas horárias variadas (manhã, tarde, noite e horários das principais refeições) e
que pertençam a diferentes géneros (telejornais, telenovelas, reality shows, séries
estrangeiras, desenhos animados, séries infantis-juvenis). Apontar o título dos programas
selecionados e visioná-los tendo em atenção os seguintes aspetos:

 

 
Para explorar mais a sinalética para públicos com necessidades especiais,
realizar o exercício prático de audiodescrição da cusrta-metragem "Zé e o
Pinguim". Tanto o filme como o exercício são disponibilizados em anexo,
encontrando-se o último no final da publicação 'Sinalética na TV'. O material
para esta atividade está disponível em: http://milobs.pt/recurso/o-que-
significam-aqueles-sinais-no-canto-do-ecra-do-televisor/
 
A sinalética relativa à classificação etária de conteúdos televisivos,
resultante do acordo de autorregulação sobre a matéria pode ser consultada
aqui: 
http://www.erc.pt/documentos/legislacaosite/Acordodeautoregulacaosobrea
classificacaodeprogramasdetelevisao.pdf
 
Podes partilhar o resultado desta atividade para: milobs@ics.uminho.pt
 

 

 
Estudantes do 3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário.

Criar competências para o reconhecimento da sinalética utilizada na TV, permitindo a
identificação da faixa etária a que se destinam os programas;
Estar consciente através da sinalética de que existem mensagens
publicitárias/comerciais em alguns conteúdos editoriais;
Reconhecer que existem recursos associados à programação (legendagem, língua
gestual e audiodescrição) que permitem que pessoas com necessidades especiais
possam compreender os conteúdos emitidos (surdos, invisuais, etc.) e perceber em
que conteúdos esses recursos são disponibilizados e quando não o são;
Refletir sobre a importância e a utilidade da sinalética na programação TV de modo a
formar espectadores mais críticos e esclarecidos em relação ao tipo de conteúdos
TV que consomem.

 
  Objetivos:
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