
O que significa "apropriado à
idade"?
Verificar o conteúdo dos 
 meios de comunicação;
Ofertas de meios de
comunicação adequados para
as crianças e orientação para
os  pais;
Mostrar interesse
Participar em vez de assistir
Manter-se na conversa com as
crianças 

Exposição:
Afinal de contas, os meios de
comunicação e o conteúdo dos
media devem ser adequados à
idade, divertidos e, idealmente,
também educativos. 

 
Trabalho individual
Questionário sobre a utilização dos
meios de comunicação
apropriados à idade.

"The European Commission support for the
production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents
which reflects the views only of the authors,
and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made
of the information contain does not
constitute an endorsement therein.”
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Expositiva 
Trabalho Grupo

 
Os pais perguntam: Quando é que o meu 

filho tem idade suficiente para...?
 

Material Necessário

Descrição da AtividadeEducação de Adultos



 
Os pais perguntam: Quando é que o meu 

filho tem idade suficiente para...?

Competências digitais:

Educação para os meios de comunicação 
Ensinar a utilização responsável dos Media e encontrar um bom
equilíbrio entre os interesses digitais e analógicos

Trabalho de Grupo:

Elaborar regras de ouro para a utilização conjunta dos meios de
comunicação apropriados à idade:
a) Para crianças de 0-13 anos
b) Para crianças com mais de 13 anos de idade

Objetivos Gerais

Descrição da Atividade
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Os pais perguntam: Quando é que o meu 

filho tem idade suficiente para...?

Trabalho em grupo
Troca de experiências /Discussão/ Feedback

Expositivo: 
Palestra sobre o tema dos meios de comunicação apropriados à idade
(material: PPT)

https://www.elternguide.online/altersgerechte-medien-fuer-mein-kind/ 
https://www.klicksafe.de/eltern/elternfragen-konkret/ 
https://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/user_upload/Brosch%C3%B
Cren_Flyer/Brosch%C3%BCre_Tipps_Medienkompetenz/Brosch%C3%BCr 
e_Medienkompetenz_D_2015_5_Auflage.pdf 
https://www.genitori-connessi.bz/it/10-consigli-per-genitori/mostrate- 
interesse-1221.html

Recursos Online

Metodologias usadas
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