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Resumo:
Elaboração e execução de uma oficina jornalística, onde se dá a conhecer a noção de conteúdo
noticioso e alguns conceitos jornalísticos, bem como o processo de redação de uma notícia. Através
de um panfleto desdobrável com uma breve explicação acerca dos três meios de comunicação em
causa (rádio, imprensa e televisão) e dos principais critérios jornalísticos que os regem, os
participantes assumiriam o papel de jornalistas e teriam a tarefa de detetar falhas numa notícia,
redigir um boletim de rádio e realizar uma entrevista, tudo de acordo com as noções anteriormente
transmitidas. Depois da tarefa, o intuito seria partilhar o resultado das atividades numa página de
Facebook criada para o efeito, tocando desta forma também no mundo digital e das redes sociais.
Este é um projeto a ser aplicado pelos profissionais das diversas instituições, servindo o desdobrável
como a orientação para essas pessoas que coordenariam a atividade.
Objetivos:
➔ O principal objetivo é a elucidação e compreensão por parte dos idosos de alguns meios
noticiosos, nomeadamente os jornais, a rádio e a televisão. Pretendemos dar a conhecer a
imparcialidade jornalística, mostrando como distinguir notícias não redigidas de acordo com
todos os critérios jornalísticos, e também alguns outros fatores determinantes para o
exercício jornalístico, mais concretamente aspetos inscritos no Código Deontológico do
Jornalista. Ao mesmo tempo, procura-se a inclusão digital de idosos através da introdução às
novas tecnologias usadas pelos media. Desta forma, almeja-se, no fundo, promover a
Literacia Mediática.

Contexto:
A atividade é destinada a espaços onde haja uma presença significativa de idosos, como lares,
centros de dia e universidades seniores. Pressupõe-se que sejam encontrados diferentes níveis de
literacia para os media entre os participantes.
Anexo(s):
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