
ATUALIZAÇÕES DO PROJETO IMEDIAL!

O projeto IMEDIAL visa aumentar as competências em  literacia MEDIÁTICA dos adultos 

para combater a desinformação, as notícias falsa e a agressão cibernética. 

Os objetivos serão alcançados através do desenvolvimento de:

IO1 Manual IMEDIAL para educadores, incluindo metodologia 

para workshops em literacia digital

O manual inclui a metodologia, materiais, exemplos, exercícios, testes reveladores das

técnicas utilizadas pelos criadores de conteúdos que ajudam os educadores a acalçar os

seus objetivos de formação, permitindo que os participantes entrem no mundo da leitura e

compreensão das várias informações comunicadas pelos diferentes meios de

comunicação. Através deste manual, os educadores de adultos sentir-se-ão confiantes a

ministrar formações que ensinam a “linguagem da comunicação social” e se concentram na

procura e análise de mensagens encontradas na internet, jornais, radio e televisão. O

manual colocará um grande enfoque sobre como permitir que os participantes dos

workshops pensem criticamente sobre as mensagens da comunicação social, as utilizem

de forma consciente, conheçam estratégias e truques utilizados pelos serviços de

transmissão e saibam como “filtrar” os conteúdos, mantendo-se imparcial em relação à

mensagem transmitida.

O manual estará disponível na língua de todos os parceiros e será utilizado durante a

atividade de aprendizagem C1, em Itália, em 2022!
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Siga-nos em:

Imedial.erasmus.site



IO2 Cartas IMEDIAL

As cartas IMEDIAL forma desenvolvidas durante o processo de desenho da ideias, quando

cada organização parceira se reuniu com alguns educadores e formadores externos para

discutir que atividades/exercícios deveriam ser acrescidos, algumas instruções para os

formadores e como abordar os tópicos das notícias falsas e do cyberbulling.

As 5 categorias – quebra-gelo, análise de texto escrito, análise de conteúdos visuais, análise

de conteúdos multimédia, reflexões – contém 3 exercícios e seguem a estrutura gráfica

proposta abaixo:
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As cartas serão utilizadas durante a Atividade de Aprendizagem C1, em conjunto com o manual 

e irão ajudar os educadores na dinamização das atividades e na fase de formações junto do 

grupo de jovens.
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