
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

COMO FAZER

PÚBLICO-ALVO / OBJETIVOS

INDICAÇÕES

A. Recolher diversas notícias da secção internacional e partilhar o acesso (ver indicação abaixo);
B. Levar os alunos a explorar um Tutorial sobre a ferramenta Google Os Meus Mapas (ver
indicação abaixo) e a aprender a construir um mapa colaborativo;
C. Pedir aos alunos que coloquem as notícias no mapa e respondam, na entrada de cada notícia,
às seguintes questões:
1. Em que cidade o acontecimento teve lugar?
2. Em que país se situa essa cidade?
3. Qual é a capital desse país?
4. Que língua(s) se fala(m) nesse país?
5. A que continente pertence esse país?
6. Que países ou superfícies aquáticas definem as fronteiras deste país?
7. Alguma característica física do país poderá ter contribuído para o evento noticiado?
8. Que efeito poderá ter o evento noticiado nas características do país?
9. Sintetiza 3 preocupações comuns aos textos lidos (só alunos do Ens. Secundário).
10. Escolhe o acontecimento que poderá ter mais impacto na vida e sociedade portuguesas e
explica porquê (só alunos do Ens. Secundário).

Estudantes do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário.

Perceber o que são fontes de informação;
Saber o que é a globalização e entender como encurta o tempo e o espaço;
Perceber a influência dos media no modo como olhamos o mundo;
Compreender porque é importante estar atento às notícias e ao mundo e
como um evento internacional pode ter implicações na nossa vida;
Promover a leitura e a escrita;
Aprender a pesquisar, selecionar e citar convenientemente informação
(escrita e visual).

Objetivos:

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

LÊ O MAPA, 
DESCOBRE A NOTÍCIA

media em casa #20

A partir de títulos de notícias da secção internacional de diversos meios de
comunicação escritos (diários e semanários) pretende-se que os alunos
construam um mapa colaborativo e adquiram alguns conhecimentos sobre o
contexto de cada notícia, o seu interesse para um cidadão de outro país e as
possíveis implicações de um acontecimento quando analisado à escala global.

Para reunir as notícias recolhidas num só espaço, usar, por exemplo, a ferramenta wakelet
(ver exemplo de notícias recolhidas em três meios de comunicação social portugueses no
mesmo dia, 20/03/2021).

Para explorar o Tutorial sobre a ferramenta Google Os Meus Mapas ver Tutorial proposto no
âmbito da iniciativa Roteiros Digitais de Leitura do PNL2027. Em alternativa, o professor
pode criar um mapa no Google Earth Web e partilhar, em acesso edição, com os alunos, ou o
chefe de equipa em cada grupo de trabalho (o Portal PNL2027 disponibiliza, também, um
tutorial sobre esta ferramenta em http://bit.ly/tutorialGEW).

Se, depois desta atividade, achares interessante analisar quais os temas que, em cada dia,
chegam às primeiras páginas dos jornais mais importantes de todo o mundo, não deixes de
visitar esta hiperligação.

Podes partilhar o resultado desta atividade para: milobs@ics.uminho.pt

https://wakelet.com/wake/1b58LQlIVhRonoSALlEx8
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRNgdgzzeqxmFNCXlcidmkHYQ6TMjHa2Y_fXAhcH_EjT-tSO82OpApdxlYX3Bz-nTyn5fGBhUH93qYo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p13
http://bit.ly/tutorialGEW
https://24.sapo.pt/jornais/internacional

