Título da Iniciativa:
Letras Prá Vida: Educação com e para os Media
Instituição
Escola Superior de Educação de Coimbra, Município de Condeixa, Associação ICreate, Município de
Vila Nova de Poiares e Juntas de Freguesia
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Morada
Rua Dom João III - Solum 3030-329 Coimbra, Portugal
Público-alvo:
Pessoas imigrantes, de etnia cigana, idosas a viverem em casa e outras institucionalizadas, alguns
participantes institucionalizados com demência numa fase inicial e alguns com necessidades
educativas especiais, entre os 20 e os 90 anos, cerca de 50 mulheres e 10 homens.
Resumo:
Letras Prá Vida é um projeto de intervenção comunitária que promove a literacia, o empoderamento
e a inclusão social através da dinamização de oficinas de alfabetização e literacia digital com pessoas
adultas, em Condeixa-a-Nova com uma parceria entre a Escola Superior de Educação de Coimbra e o
Município de Condeixa e em Vila Nova de Poiares com a Associação ICreate, o Município de Vila Nova
de Poiares e as Juntas de Freguesia. Atividades: Leitura, exploração, interpretação e análise de jornais
locais, nacionais e desportivos e revistas informativas e outras publicações como o “Borda D’Água”.
Discussão crítica das notícias e artigos. Pesquisa na Internet decorrente de interesses suscitados
pelas leituras efectuadas (ex.: a propósito da polémica da vacinação e do sarampo, realizaram uma
pesquisa sobre a razão da utilização de um pano vermelho para embrulhar as crianças com sarampo,
que as pessoas idosas participantes da oficina afirmaram utilizar). Escrita de memórias para o
Boletim do Clube Velhos Amigos ( ICreate), como suplemento do Diário de Coimbra, que sairá no
final do próximo mês. Visita ao Jornal Diário de Coimbra. Realização de um vox pop por estudantes
da Licenciatura em Comunicação Social da ESEC. https://www.facebook.com/letraspravida/
Objetivos:
➔ Promover a compreensão do mundo, na perspetiva de Paulo Freire, através da literacia com e
para os media.

Contexto:
Oficinas de alfabetização em Condeixa-a-Nova, Vila Nova de Poiares, Jornal Diário de Coimbra e
ESEC
Anexo(s):
---

