
 

                                

 

 

 

 

 Educação Midiática e Novas Tecnologias da Comunicação 

e Informação (TIC) 

Clube de Ciências Media Literacy by COC 

Prezados Pais e/ou Responsáveis,  

Estamos vivendo a Era da Informação, em que todos são capazes de 

produzir e consumir conteúdo através de mensagens, vídeos, fotos, curtidas e 

compartilhamentos. O desenvolvimento das novas Tecnologias da 

Comunicação e Informação (TICs), aliás, conduz a atenuação dos limites entre 

os meios online e offline, que nos leva a viver um estilo de vida conectado, 

assim, durante o dia recebemos informações de diversas fontes do meio digital, 

como Facebook, Instagram, WhatsApp e outros sites de pesquisa, por 

exemplo.  

As crianças não estão imunes a esse processo, a pesquisa TIC Kids 

Online Brasil 2018, realizada pelo CETIC.BR, aponta que 86% das crianças e 

adolescentes com idade entre 9 e 17 anos eram usuários da Internet, o que 

equivale à 24,3 milhões de indivíduos conectados. A referida pesquisa também 

revela que as atividades online mais realizada pelas crianças e adolescentes 

são pesquisas para trabalhos escolares, jogos online e postagem na internet 

(foto ou vídeo) (CETIC.BR, 2018, p.121).  

É evidente, então, que as crianças e adolescentes também são sujeitas 

ao excesso de informação que traz desafios para construção do senso crítico. 

Desse modo, são preocupações relevantes: “Como diferenciar fatos e  

 



 

 

 

 

opiniões?” e “Como produzir e compartilhar mensagens com 

responsabilidade?”.  

É nesse momento que a Educação Midiática se mostra como ferramenta 

essencial ao proporcionar a crianças e adolescentes as competências 

necessárias para usufruir plenamente do direito fundamental à informação. 

Assim, busca-se construir habilidades de leitura crítica e participação ativa no 

mundo conectado em que vivemos.  

Diante desse cenário, o Colégio COC Imperatriz criou os Clubes de 

Ciência Media Literacy by COC a fim de ajudar os alunos a compreender o 

mundo digital que os cerca, bem como, incentivar o engajamento cívico online.  

O presente projeto se desenvolverá por meio da Metodologia Ativa de 

Aprendizado baseada em Problemas (PBL), seguindo os parâmetros do projeto 

Educamídia, do Instituto Palavra Aberta, e as diretrizes da UNESCO para 

alfabetização midiática e informacional (AMI). A Escola visa ao letramento 

midiático e informacional do aluno por meio de estímulo à autonomia e ao 

senso crítico em relação ao ambiente informacional.  

O projeto se concentra no desenvolvimento das habilidades de leitura, 

escrita e participação, como se observa na figura a seguir:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dessa forma, os objetivos dos Clubes de Ciências Media Literacy by 

COC, seguindo as propostas do projeto Educamídia, são:  

- Analisar de forma crítica, e habitualmente, os textos de mídia em 

qualquer formato dos impressos à internet;  

- Compreender os mecanismos de busca, curadoria e produção de 

conhecimento;  

 

Figura 1 - Habilidades da Educação Midiática 

Fonte: Educamídia, 2020. 



 

 

 

 

- Acessar uma ampla gama de ferramentas digitais e ter flexibilidade para 

encontrar e adaptar-se a novas ferramentas;  

- Aplicar o conhecimento do ambiente informacional e midiático para 

solucionar problemas, para o exercício da cidadania e para a autoexpressão;  

- Criar peças de mídia fundamentadas em uma escrita técnica ou criativa 

bem desenvolvida, de forma ética e responsável.  

I. Descrição dos Clubes de Ciências  

Para a edição de 2020, foram criados os seguintes Clubes de Ciências 

Media Literacy by COC Imperatriz, quais sejam:  

1. Clube de ciências: Construção da Notícia (3º ano A e B)  

Professora pesquisadora responsável:  
Maria Aparecida Teixeira.  

 

 

 

Objetivo do clube: A proposta busca analisar o caminho de elaboração da 

notícia desde a ideia de pauta até a publicação para o público. O objetivo é 

conhecer o método de produção do jornalismo compreendendo os elementos 

de elaboração e publicação de reportagens e notícias.  

 

 

 



 

 

 

 

2. Clube de ciências: Uma história e muitos ângulos (4º ano) 

Professora pesquisadora responsável:  
Railene de Araújo Gomes.  
 

 

 

Objetivo do clube: O clube se volta à seguinte questão, “existe um jeito único 

e totalmente imparcial de relatar um mesmo fato?”. O objetivo é reconhecer os 

diversos formatos, linguagens e tons empregados no relato dos fatos. Assim, o 

aluno conseguirá avaliar a influência dos vieses subjetivos de quem produz e 

consome a informação.  

3. Clube de ciências: Criar para aprender (5º ano A) 

Professora pesquisadora responsável: 
Antônia Vieira.  

 

 

 

Objetivo do clube: criação de peça de mídia que atenda as expectativas de 

aprendizagem do currículo escolar, fundamentada em escolhas técnicas e 

criativas intencionais. Aprender a estruturar o processo de investigação, 

escolher fontes confiáveis e desenvolver narrativa clara e baseada em 

evidências.  

 

 



 

 

 

 

4. Clube de ciências: Mobilização via redes sociais (5º ano B) 

Professoras pesquisadoras responsáveis:  

Ana Patrícia Santana Vieira.  

 

 

Objetivo do clube: conhecer formas de participação cidadã em causas 

diversas como sociais e ambientais, e de engajamento. O aluno será capaz de 

identificar as motivações que sensibilizam as campanhas de mobilização, 

diferenciar o texto jornalístico e o do marketing e, conceituar pauta jornalística.  

5. Clube de ciências: Memes da comunicação (6º ano) 

Professoras pesquisadoras responsáveis:  
Lauriê Moura   

Rayara Matos Fontinele Guedes.  

 

 

Objetivo do clube: apresentar o meme como recurso linguístico com elevado 

potencial de promover comunicação eficiente, bem como, oferecer subsídios 

para processo de leitura crítica e um guia para sua produção.  

6. Clube de ciências: Leitura reflexiva de imagens (7º ano) 

Professores pesquisadores responsáveis:  
Tammy Cristina Sousa Franco Oliveira e  
Matheus Henrique dos Santos Mota  
 

 



 

 

 

 

Objetivo do clube: aprender sobre as possibilidades interpretativas das 

imagens. Desenvolver ato de leitura reflexiva sobre os elementos das imagens, 

bem como, sobre as mudanças interpretativas de cada indivíduo de acordo 

com a quantidade de informações disponíveis. Entender como experiências 

prévias e preconceitos impactam na nossa leitura.  

7. Clube de ciências: A força das hashtags (8º ano) 

Professores pesquisadores responsáveis:  
Marcela Barros de Oliveira Bezerra e  
Andreia do Carmo Martins.  

 

 

Objetivo do clube: entender como as hashtags podem ser utilizadas para 

mobiliar pessoas para causas comuns. Compreender o papel linguístico e 

social das hashtags. Entender como exercer a cidadania e a autoexpressão 

nas redes sociais com o uso das hashtags.  

8. Clube de ciências: Desvendando a Wikipédia (9º ano) 

Professora pesquisadora responsável:  
Ysadora Barreto Cantanhede e  
Kaique S. Santos. 

 

 

Objetivo do clube: avaliar a Wikipédia como ferramenta de consulta e 

pesquisa. Compreender as estruturas da Wikipédia e o conceito de “diligência 

digital”.  

 



 

 

 

 

9. Clube de ciências: Quem disse isso? (1ª Série)  

Professoras pesquisadoras responsáveis: 
Ana Patrícia do Nascimento Goltzman 
Silvana Freiesleben 
 

 

Objetivo do clube: estudar as técnicas de leitura para avaliar a confiabilidade 

de uma fonte. Compreender os movimentos que ajudam a escolher fontes 

confiáveis de informação a partir da metodologia do professor Mike Caulfield.  

10. Clube de ciências: O universo da informação (2ª Série)  

Professores pesquisadores responsáveis:  
Maria do P. Socorro L. Franco.  
 

 

 

Objetivo do clube: desenvolver atitude reflexiva e ativa diante da informação a 

fim de diferenciar os tipos de conteúdo a que estamos expostos. Identificar as 

diferenças entre notícia, sátira, opinião, publicidade, propagandas e outros, e 

compreender a intenção de cada formato com o público.  

 

 

 

 



 

 

 

 

11. Clube de ciências: Muito além das “fake news” (3ª Série)  

Professora pesquisadora responsável:  
Natalie Perez Mendes  
 

 

 

Objetivo do clube: Compreender o conceito de fake news e desinformação. 

Entender as nuances da desinformação, explorando suas causas e 

consequências. Refletir sobre o papel do aluno no combate à desinformação. 

II. Programa Bilíngue 

 

 

Pensando em expandir as contribuições do ensino bilíngue, o Colégio 

COC Imperatriz também organizou grupos de ciências na língua inglesa por 

meio dos recursos do “Media Smarts” Centro Canadense de Letramento 

Midiático e Digital.  

1. Science Club: Understanding Food Advertising Online1 (3º ano A e B) 

Teacher: Natália Rodrigues Costa  

Learning outcomes: understand the commercial objectives of immersive 

online environments, specifically those characteristics of websites for food 

products.  

                                                           
 
1 Entendendo a publicidade alimentícia online 



 

 

 

 

Identify the purpose and the intended audience of these types of websites and 

describe how audiences might respond2.  

2. Science club: Once Upon a Time (4ª ano)  

Teacher: Natália Rodrigues Costa  

Learning outcomes: understand that the representations made by the media 

are not always accurate. Understand the concept of stereotyping. Identify their 

own perceptions of various stereotypes. Recognize that media construct reality. 

3. Science club: Behaving Ethically Online: Ethics and Empathy3  

(5º ano) 

Teacher: Joana Larissa Machado Marinho 

Learning outcomes: practice extending empathy to the online context. Identify 

differences between online and offline communication. Learn skills for 

managing emotions during online interactions4.  

 

 

 

 

                                                           
2 Entender os objetivos comerciais de ambientes virtuais imersivos, especialmente 
aqueles destinados a produtos alimentícios. Identificar o objetivo e o público-alvo 
desses tipos de sites e descrever como o público pode responder.  
3 Comportamento ético online: ética e empatia.  
4
 Praticar a empática no contexto online. Identificar diferenças entre a comunicação 

online e offline. Aprender habilidades para manejar emoções durante as interações 
digitais.  



 

 

 

 

 

4. Science club: Game Time5 (6º ano)  

Teacher: Joana Larissa Machado Marinho  

Learning outcomes: consider the role of video games and other digital/screen 

activities as part of a healthy and balanced lifestyle. Reflect on their 

experiences with games and other digital/screen activities. Develop an 

emotional awareness of the role of games and other digital/screen activities in 

their lives. Learn and practice strategies for moderating game play and other 

digital/screen activities6.  

5. Science club: Images of learning7 (7º ano)  

Teacher: Mayara de Almeida Noleto  

Internet outcomes: recognize that the media construct reality. examine how 

teachers and students are portrayed in school-based television shows. 

Understand the conventions and stereotypes that are commonly used in school-

based television shows. Examine their own perceptions of various stereotypes8.  

6. Science club: Cyberbulling and Civic Paticipation9 (8º ano)  

Teacher: Mayara de Almeida Noleto.  

                                                           
5 Hora do Jogo! 
6 Compreender o papel dos videogames e outras atividades digitais como parte de um 
estilo de vida saudável e equilibrado. Refletir sobre suas experiências com jogos e 
outras atividades digitais. Desenvolver consciência emocional sobre o papel dos jogos. 
Aprender e praticar estratégias para moderar o logo e outras atividade digitais.  
7 Imagens de aprendizado.  
8 Reconhecer que a mídia constrói a realidade. Examinar como professores e alunos 
são retratados nos programas de televisão. Entender as convenções e estereótipos 
que são comumente usados em programas de televisão sobre escolas. Examinar 
próprias percepções de vários estereótipos.  
9
 Cyberbullying e participação cívica.  



 

 

 

 

Learning outcomes: understand the role of rules, values, and ethics in helping 

us do the right thing. Suggest rules for preventing cyberbullying10.  

7. Science club: Celebrities and World Issues11 (9º ano)  

Teacher: Joana Larissa Machado Marinho  

Learning outcomes: demonstrate critical thinking in considering the impact of 

celebrity-based campaigns on our views of global development issues. Express 

and support their opinion on whether celebrity involvement in global  

development issues is positive. Demonstrate a broadened understanding of 

global development issues12.  

III. Programação Jornada Media Literacy by COC Imperatriz   

As atividades dos Clubes de Ciências Media Literacy by COC Imperatriz 

serão realizadas nos dias 21 a 25 de setembro de 202013.  

 

 

 

 

 

                                                           
10 Entender o papel das regras, valores e ética que nos ajudam a fazer a coisa certa. 
Sugerir regras para prevenir o cyberbullying.  
11 Celebridades e problemas globais.  
12 Demonstrar pensamento crítico ao considerar o impacto das campanhas de 
celebridades em nossas visões sobre problemas globais. Expressar e apoiar sua 
opinião sobre o envolvimento de celebridades em questões de desenvolvimento 
global. Demonstrar uma compreensão ampliada das questões de desenvolvimento 
global. 
13 A depender do avanço da pandemia da COVID-19 é possível que os trabalhos 
sejam realizados na modalidade remota.  



 

 

 

 

Quadro 1 - Cronograma de atividades Media Literacy by COC Imperatriz 2020 

Data/Horário Atividade 

21/09/2020 - 19h  

Canal no YouTube  

COC Imperatriz 

Live de abertura com a presença de Patrícia Blanco, 

presidente do Instituto Palavra Aberta, Relações 

Públicas,  com pós graduação em Marketing, atua na 

área de Comunicação e Relações Governamentais 

desde 1990. Integra a Comissão Permanente de 

Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de 

Direitos Humanos, o Conselho de Comunicação Social 

do Congresso e o Conselho de Ética do Conar.  

 

22/09/2020 a 24/09/2020 Atividades dos Clubes de Ciências  

Horários: Períodos matutinos (horário de aula) e 

vespertinos (Agendados posteriormente). 

22/09  

Sala virtual Conexia Lex 

Clube Extra: Vaza, Falsiane! 

Professor Eduardo Guilherme Cavalcante Gomes  

Turmas: 7º e 8º Ano. 

 

 

 

 

23/09/2020 - 17h  

Sala virtual Conexia Lex 

Café Filosófico: Fluxo Informacional, Algoritmos e 

Proteção de Dados Pessoais.  

Professora M.a. Natalie Perez Mendes e Pesquisadora 

Maria Eduarda Sampaio. 

Turmas: 9º, 1ª, 2ª e 3ª Série E.M.  

25/09/2020 Apresentação dos trabalhos de cada clube por meio de 

lives no canal do YouTube do Colégio COC-Imperatriz.   

javascript:void(0)
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