
 

 

 

 COMUNICADO  

AOS PAIS E RESPONSÁVEIS 
 

Na próxima semana, dia 21/09 a 25/09, daremos início ao Clube de Ciências do Colégio 

COC-Imperatriz, sob o tema: “Media Literacy by COC”.  

Atualmente, uma grande quantidade de informação e conhecimento pode ser facilmente 

acessada e compartilhada entre os indivíduos por meio da internet e das mídias digitais. No 

contexto de excesso de informação, a qualidade do conteúdo que recebemos tem um papel 

decisivo na determinação de nossas escolhas e ações, incluindo nossa capacidade de usufruir 

das liberdades fundamentais, da autodeterminação e desenvolvimento. 

 Esta nova realidade traz o desafio de avaliarmos a relevância e a confiabilidade da 

informação a fim de garantir o pleno usufruto dos direitos à liberdade de expressão e o direito à 

informação. A educação midiática faz parte dessa tendência, sendo necessária em todas as 

idades, e, especialmente, entre crianças e adolescentes. Por serem introduzidos no universo 

digital desde cedo, os mais jovens precisam aprender a diferenciar conteúdo, distinguir o que é 

opinião, o que é propaganda e o que é matéria jornalística, isto é, precisam ser educados para 

desenvolver o necessário hábito da leitura crítica de todas as mensagens a que são expostos 

diariamente. 

Acompanhando as discussões atuais, nacionais e internacionais, sobre o tema, o 

Colégio COC-Imperatriz decidiu apresentar a semana Media Literacy by COC, em consonância 

com a modernização do nosso modelo de ensino, visando à inserção nos problemas e 

tecnologias do século XXI.  

Apresentamos, então, uma nova abordagem que requer o engajamento e participação 

de todos, Escola, Família e Alunos. Desse modo, o aluno deixa de ser receptor passivo e 

passa a fazer parte da construção do conhecimento, para tanto, precisa dialogar, esclarecer 

dúvidas, ser participativo, ter autonomia e voz.  

É com grande prazer que criamos o projeto Media Literacy by COC, em que 

pretendemos educar nossos alunos para se tornarem cidadãos preparados a exercer sua 

liberdade e cidadania.  

Esperamos o comprometimento e participação ativa de todos! 

 


