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Toda a Comunidade Educativa da Escola. Se bem que, ao colocar a informação no Jornal, todo o
público que o visita, ter-lhe-á acesso, pelo que a nossa mensagem chegará a um universo muito mais
vasto.
Resumo:
Elaboração de trabalhos sobre a liberdade de imprensa e posterior divulgação a toda a Comunidade
Educativa, através da sua publicação no Blogue do Jornal Escolar, "O Ciclista" e afixação em locais
estratégicos da Escola.
Na sala Multiusos dois alunos do Clube de Jornalismo desenvolvem uma atividade de
"esclarecimentos" bem diferente do usual.
É montado todo um cenário místico, um dos alunos/ “Jornalistas” do CJ faz de “Vidente” e a outra
aluna de sua assistente.
São convidadas vários alunos e docentes para que o “Vidente” leia a sua mente. Estes são levados
um a um para que o “Vidente” converse com eles. Este vai mostrar que consegue ler as suas mentes e
vai divagando com todo um manancial de informações sobre a sua vida pessoal.
Finalmente, revela a “magia” que se encontra por de trás da própria “magia”, quando a assistente do
Vidente liga o projetor e nele estão projetadas imagens com toda a informação do convidado
retiradas das redes sociais.
Pretende-se mostrar que muita da vida do convidado se encontra disponível, facilmente acessível e
que pode ser dado um uso indevido.
Posterior projeção do vídeo gravado na sequência desta atividade, com o fim, de mostrar a toda a
comunidade os riscos do uso indevido das redes sociais.
Objetivos:

Promover a utilização segura da Redes Sociais.
Compreender a importância da Liberdade de Imprensa.
Contexto:
Num Mundo em que os meios de comunicação social assumem, atualmente, uma importância vital,
torna-se imprescindível que a nossa sociedade, e os nossos jovens em particular, estejam alerta para
as suas potencialidades. Porém, também devem conhecer e ter consciência dos riscos inerentes a um
uso indevido dos mesmos.
Deste modo, pretende-se que tomem consciência destes através de uma ação mais direta.
Quanto à importância da liberdade e mais especificamente da liberdade de imprensa. Os nossos
estudantes nasceram e viveram sempre em liberdade e são filhos de pais que sempre, ou quase
sempre, viveram num regime livre e que pouco se lembram do que é um regime ditatorial. Portanto,
nunca é demais falar daqueles que não têm esse bem, tão essencial à vida. Nunca é demais, abordar
este, pesquisar e tomar consciência de outras realidades e ver, que mesmo, num país livre há, por
vezes, atropelos às liberdades fundamentais, inclusive à liberdade de imprensa.
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