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Resumo:
Visionamento do filme de animação da lista do PNC de Daniel Roque "#LINGO":
1- Pré Visionamento:
-Análise do título da atividade: #LINGO – o anagrama que pode mudar a tua vida? (ANEXO )
- Promoção de um debate com o objetivo de levar os alunos a descobrir o anagrama do título.
2- Visionamento:
a) Parar a projeção aos 10:03 e pedir para os alunos adivinharem o que vai acontecer… os alunos
poderão analisar a opção “LOGIN? YES / NO”?
“…um final que não orientasse obrigatoriamente o espetador para uma posição contra ou a favor das
redes sociais, mas que o deixasse pensar por si próprio de que forma estas plataformas digitais
condicionam a sua própria vida. (…) Aproveitando a liberdade do universo digital de avançar e recuar
no tempo (no formato vídeo), solucionou-se a questão deixando o final do filme em aberto (…)
restando a especulação se ele voltaria ou não a repetir tudo aquilo que tinha feito.” ROQUE, DANIEL
(2016) #LINGO, Nos bastidores da animação (pág. 15)
b) Refletir sobre a problemática: No futuro próximo as novas tecnologias irão sobrepor-se aos livros,
tornando-os ultrapassados. Os livros em papel serão substituídos por e-books.
“Na livraria onde trabalha, a desordem alia-se à sujidade na conceção de um espaço desolado e
escuro, com marcas de pó e bolor acumulado em livros obsoletos.” ROQUE, DANIEL (2016) #LINGO,
Nos bastidores da animação (pág. 37)
3- Preenchimento da opinião dos alunos na plataforma Padlet: https://padlet.com/anaritamor/lingo
(senha de acesso:#lingo)

Objetivos:
- Identificar riscos e aplicar normas associadas à utilização dos media e à comunicação online
(netiqueta, proteção de dados pessoais, respeito pela privacidade dos outros, ...).
-Refletir sobre o consumo excessivo de média.
-Constatar vantagens e desvantagens na utilização dos media.
Contexto:
Atividade realizada pela biblioteca escolar nas aulas de MAC (Mundo Atual e Cidadania - oferta de
escola) e de Filosofia.
Anexo(s):
Apresentação - LINGO

