Media e Culturas Contemporâneas
“7 dias com os Media”
Guião da atividade - “Culto? Tu?”
No âmbito da iniciativa a nível nacional “7 dias com os Media”, o grupo idealizou uma
atividade cujo objetivo é perceber até que ponto os participantes conhecem as várias tradições
culturais do nosso país e, também, a origem de cada uma. Esta atividade destina-se à
comunidade académica da Universidade do Minho e a eventuais visitantes.
•

Planeamento da atividade

No dia 6 de maio, o grupo estará todo o dia no Complexo Pedagógico II da UM e também
marcará presença, juntamente com os outros grupos, no dia 3 de Maio pela manhã, no mesmo
espaço. Aí teremos um mapa de Portugal de grandes dimensões (1 metro de altura) e, ao lado,
pequenas imagens de cada tradição cultural portuguesa. Trata-se de um jogo em que o objetivo é
que os participantes façam corresponder cada tradição a um distrito/região do nosso país. É
ainda de mencionar que tencionamos registar a região do país a que cada estudante pertence,
mas depois tirarmos conclusões.
•

Plataformas a utilizar

Na semana que precede a nossa atividade, criaremos uma página na rede social Facebook,
de modo a mediatizar o nosso jogo, colocando toda a informação a respeito do mesmo, com o
objetivo principal de apelar à participação das pessoas.
No dia da atividade (6 de maio) iremos publicar, ao longo de todo o dia, várias perguntas
acerca das tradições culturais visadas no jogo e lançaremos alguns desafios através do Facebook
para, desta forma, interagir ainda mais com o público e, quem sabe, até levar mais pessoas a
participar.
O grupo irá ainda fotografar e filmar os participantes em ação, pois pretendemos publicar
esses conteúdos na nossa página de Facebook e coloca-los no Youtube e, mais tarde, utilizá-los na
apresentação deste trabalho.
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•

Objetivos a alcançar

O grande objetivo que pretendemos alcançar é perceber até que ponto os estudantes da
Universidade do Minho conhecem a cultura do país e a influência que a sua área de residência
tem no seu conhecimento da mesma.
•

Materiais a utilizar

Para conseguirmos pôr em prática o nosso jogo precisaremos, como mencionamos
anteriormente, de uma mapa em ponto grande, que estará afixado. Usaremos também velcro,
para que os alunos possam colar as peças no mapa e, claramente, teremos de imprimir e colocar
sobre cartão cada uma dessas peças.
•

Distribuição de tarefas

Visto que o nosso grupo é grande, pretendemos que três elementos fiquem a tomar conta do
jogo no dia 6 de Maio de manhã e, os outros três da parte da tarde. Quanto à preparação da
atividade em si, todas iremos colaborar porque vamos reunir para esse efeito. Também no que diz
respeito ao Facebook, todas teremos acesso ao mesmo e, por isso, qualquer uma de nós poderá
publicar.
Grupo:
Ø Ana Cardoso (a74274)
Ø Carla Henriques (a74877)
Ø Cláudia Silva (a72316)
Ø Diana Silva (a74643)
Ø Juliana Ramalho (a75285)
Ø Mariana Fortes (a75420)
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