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TITULO
Refletir nos Meios da Comunicação
ATIVIDADE
Esta atividade consiste na realização de entrevistas num ambiente de
jogo. Serão selecionadas um conjunto de diferentes pessoas com
idades selecionadas aleatoriamente. Será colocado um esquema de
jornal onde os jogadores têm de escolher quais as noticias de maior
destaque/relevância para a capa de um jornal. Assim será possível
entender até que ponto estes estudantes compreendem as escolhas
feitas pelos jornais impressos.
Como a tecnologia dos media tem tornado a comunicação cada vez
mais fácil, concebemos esta ideia partindo do princípio que a literacia
mediática deve ser um ensinamento geral em todos os cursos.
Numa sociedade largamente consumista, principalmente pelos meios
eletrónicos e com a web 2.0, a publicidade e a distribuição são
importantes para os jornais impressos. Tendo isto em conta,
queremos perceber até que ponto os estudantes conseguem
compreender aquilo que é noticia e o que é publicidade.
MORADA
Campus de Gualtar
4710-057 Braga
Tel: 253 604505/7/8
Fax: 253 604509
OBJETIVOS
Perceber se há relação entre o ano de frequência na universidade e o
nível de literacia mediática
Perceber se os alunos compreendem as noticias apresentadas pelos
meios de comunicação
Perceber até que ponto os estudantes conseguem distinguir o que é
noticias e publicidade

Perceber se os alunos universitários ingressam no mercado de
trabalho com consciência ao nível da literacia mediática
CONTEXTO
Esta atividade foi concebida para a participação no programa dos 7
Dias Com os Media. Será realizada dia 3 de Maios de 2016, no
Complexo Pedagógico 2 da Universidade do Minho – Campus Gualtar,
onde há uma maior circulação de pessoas, de diferentes cursos e
idades, que nos permitirá compreender as realidades e avaliar os
diferentes níveis de literacia para os media
PARCERIA(S)
Universidade do Minho
EMAIL
Alexandra.g73@hotmai.com
PÚBLICO
Indivíduos que, atualmente, frequentem um grau no ensino superior.

