
Exposição
A desinformação é informação
incorrecta ou enganosa
apresentada como facto. Está em
todas as plataformas nos meios de
comunicação social. Algumas
pessoas distribuem-na
intencionalmente, influenciando
pessoas em todo o mundo, que,
por sua vez, a distribuem
involuntariamente. Na maioria das
vezes, a informação distribuída não
é atribuída a qualquer fonte, ou a
uma fonte não fiável e não é
verdadeira.
A pandemia COVID 19 em curso
significa que pais e filhos passam
mais tempo online, o que significa
que estão muito expostos a
notícias falsas e que pode ser
bastante difícil para pais ou filhos
identificar se a informação é real
ou não.

"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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Quizz: Falso ou Facto
Há muitos questionários online, que podem ser encontrados em:

https://factfulnessquiz.com/ 
https://www.internetmatters.org/issues/fake-news-and-misinformation- 
advice-hub/find-the-fake/choose-quiz/ 
https://mediasmarts.ca/quiz/break-fake-news

Os questionários podem ser jogados em pares ou individualmente. Isto 
permitirá aos participantes ver o seu conhecimento geral do mundo e ver se 
foram influenciados por notícias falsas que se estão a espalhar nas 
plataformas das redes sociais.

Introdução ao pensamento crítico:
Examinar a informação que recebemos logicamente significa que usamos o 
pensamento crítico porque ponderamos a fiabilidade da informação que 
lemos; consideramos a solidez do conteúdo e da informação comunicada; 
questionamos as declarações do autor.

O pensamento crítico visa tentar manter uma posição 'objectiva'.
A verificação dos factos pode por vezes ser difícil, especialmente se não 
soubermos como verificar as fontes, ou se são verificadas, mas a verificação 
dos factos pode ser feita apenas perguntando: "Como é que sabemos isso?
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Competências digitais
Para que os pais estejam mais conscientes das informações falsas a
que eles e os seus filhos estão expostos online.
Introduzir os pais no teste CRAAP, utilizando ferramentas digitais, e o
pensamento crítico.

Trabalho em grupo
Atividade em grupos: encontrar um exemplo de uma mensagem de 
desinformação online em 3 meios diferentes (por exemplo, Facebook, 
websites de meios de comunicação social, Fóruns, etc.). Analisá-los criando 
um mapa mental no MindMeister (ou usando uma folha de flipchart e 
marcadores, notas adesivas, etc.) respondendo às perguntas da folha de 
teste do CRAAP.
Após completar o exercício, discutir a atividade nos grupos e avaliar os 
resultados.
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Objetivos Gerais
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Mapa mental: MindMeister 
https://www.mindmeister.com/

Método CRAAP para avaliação das fontes: 
https://researchguides.ben.edu/source-evaluation

Vários quizzes de notícias falsas: 
https://factfulnessquiz.com/ 
https://www.internetmatters.org/issues/fake-news-and- 
misinformation-advice-hub/find-the-fake/choose-quiz/ 
https://mediasmarts.ca/quiz/break-fake-news
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Plenário 
Feedback

Trabalho em grupo
Pensamento crítico / Avaliação / discussão

Ensino Expositivo
. 

Apresentação para formadores sobre notícias falsas nas redes sociais
Pensamento crítico

Recursos Online

Metodologias usadas
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