
descrição da atividade
Para a realização desta atividade sugere-se o recurso a uma dinâmica
muito usada na educação não-formal, denominada "concordo/não
concordo". 
A dinâmica implica que os participantes estejam em pé numa sala. De
um lado afixa-se uma folha A4 com a palavra ‘Concordo’ escrita em
letras garrafais. Do lado oposto, coloca-se outra folha onde se lê ‘Não
Concordo’. Pede-se aos alunos que imaginem uma escala entre as
duas folhas: a meio das duas (e, portanto, da sala) é uma zona neutra,
onde se deve situar quem não tenha opinião sobre o assunto que vai
ser debatido. A partir desse meio, o grau de concordância ou
discordância vai aumentando à medida que as pessoas se aproximem,
respetivamente, da folha a dizer ‘Concordo’ ou ‘Não Concordo’. Se
alguém concordar plenamente com um assunto deve colocar-se junto
à parede com o papel ‘Concordo’, e vice-versa.
Com essa escala bem presente, explica-se aos alunos que vão ser
lidas afirmações em voz alta e que, em função da forma como se
posicionem face a essas afirmações, assim se deverão posicionar
também na escala imaginária. 
Deverá ser transmitido, ainda, aos alunos que o professor terá na mão
uma caneta que funcionará como microfone. Os participantes que
queiram falar só o poderão fazer depois de terem solicitado a caneta
e a terem na mão. 

Suscitar a reflexão sobre o papel do jornalismo e os seus limites;
Compreender a importância da literacia para as notícias.

Concordo/Não concordo:
Pensar o jornalismo
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Estudantes do 2.ª e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino
secundário

1



1) O jornalismo é um espelho da realidade;

Ao professor compete ler as afirmações que em seguida se sugerem
e dar aos alunos que quiserem pronunciar-se a caneta para poderem
partilhar com os colegas a razão que os levou a colocar-se em
determinado grau da escala. No final das intervenções, o professor
deve acrescentar tópicos que promovam a reflexão e o pensamento
crítico sobre a afirmação proferida (Ver Indicações).
É importante fazer notar aos participantes que podem ir mudando a
sua posição na escala em função das opiniões que vão sendo
transmitidas pelos colegas e, no final, pelo professor. 

Sugestão de afirmações:

2) As notícias precisam de um “manual de instruções”;
3) A abundância de notícias e de informação garante a existência de
uma sociedade mais informada;
4) Nos países onde há liberdade de imprensa a censura pertence ao
passado;
5) Poder ler notícias sem ter que comprar um jornal é uma vantagem
dos tempos atuais.

 atividade #literacia m
ediática

descrição da atividade (cont.)

2

indicações

No link seguinte encontram-se sugestões para desconstruir cada
uma das afirmações anteriores com os alunos:
https://bit.ly/373GADd

https://bit.ly/373GADd

