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LITERACIA DOS MEDIA 

As práticas de literacia dos media visam dotar os alunos de conhecimentos 

necessários para o seu uso criativo e informado. O aluno usa os media e 

espaços sociais de interação e comunicação de forma ética e responsável para 

produzir, comunicar e participar civicamente. A biblioteca escolar cria condições 

de acesso e oportunidades de aprendizagem, capacitando os jovens para a 

compreensão crítica da mensagem mediática, de forma a contribuir para a sua 

inclusão numa sociedade dominada pelas tecnologias e pelos media.
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Pré-escolar 1.º ciclo 2.º ciclo 

1. Reconhece os media mais
comuns (imprensa, rádio, 
televisão, cinema, 
redes sociais digitais, 
jogos, ...).

1. Conhece diferentes 
media e respetivos formatos 

sonoro, audiovisual, 
multimédia, ...).

1. Distingue os diferentes
media/ formatos, 
caracterizando tipos de 
conteúdo (informativo, 
educativo, cultural, de 
entretenimento, noticioso, 
publicitário, ...).

2. Percebe que os media 
estão presentes no seu 
quotidiano.

2. Compreende que 
os media transmitem 
informação e veiculam 
valores.

2. Toma consciência do papel
dos media e seus impactos 
sociais (positivos ou 
negativos) em função da 
forma como são usados.

3. Emite opiniões sobre o

ou outros produtos 
mediáticos.

3. Reconhece que as
mensagens mediáticas 
são, por vezes, 
intencionalmente 
manipuladas.

3. Interpreta mensagens 
dos media

(factos, opiniões, 
tendências, …).

4. Utiliza videojogos e 
software educativo/ apps, 
sob supervisão, em 
contexto de aprendizagem 
lúdica.

4. Utiliza videojogos e 
software educativo/ apps, 
previamente selecionados, 
para responder a 

aprendizagem.

4. Utiliza videojogos e 
software educativo/ apps 
sugeridos, para 
enriquecimento das 
suas aprendizagens e 
práticas colaborativas.

5. Utiliza as funcionalidades 
básicas de ferramentas 
digitais para comunicar.

5. Usa alguns media e 
ambientes online 
pré-selecionados 
para produzir 
mensagens, interagir e 
comunicar.

5. Usa os media e 
ambientes online para 
produzir mensagens, 
interagir e comunicar com 
uma intencionalidade 

Conhecimentos/ Capacidades
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(cont.)

3.º ciclo Ensino secundário 

1. Caracteriza diferentes 
media, formatos e tipos 

as suas linguagens e 

1. Analisa o potencial e 
os limites inerentes 
aos diferentes tipos, 
formatos e linguagens 
dos media.

2. 
media 

na formação da opinião 
pública.

2. Avalia usos e impactos 
sociais dos media (atitudes 
face aos media, acesso, 
uso e valor da informação, 
padrões de utilização, 
públicos-alvo, ...).

3. Analisa mensagens dos
media

características textuais, 
contextos e valores 
implícitos.

3. 
intenções de mensagens 
mediáticas, numa vasta 
gama de media.

4. Escolhe, com base 
em critérios previamente 
discutidos, software 
educativo/ apps e videojogos, 
utilizando-os, individual 
ou colaborativamente, em 
contextos formais 
ou informais de 
aprendizagem.

4. Escolhe criteriosa e 
autonomamente uma 
variedade de software 
educativo/ apps e 
videojogos, incorporando-os 
na sua aprendizagem e 
formação geral.

5. Usa os media e 
ambientes online para 
criar e comunicar ideias 

com diferentes 
audiências.

5. Apresenta e partilha 
ideias, de forma 
consistente e criativa, 
com recurso a uma 
variedade de media e 
ambientes online, ajustando 
a comunicação à intenção
e audiência.
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Atitudes/ Valores

1. Tem um comportamento ético e responsável no uso dos media.
2. Demonstra espírito crítico face aos media.
3. Revela criatividade no uso dos media.
4. Reconhece a fronteira entre o público e o privado.
5. Age de forma cívica e empenhada nos contextos mediáticos em que participa.

Pré-escolar 1.º ciclo 2.º ciclo 

6. Exprime gostos e
preferências pessoais 
em relação a produtos 
mediáticos.

6. Analisa as suas escolhas 
face ao consumo de media, 
tendo em consideração 
gostos e preferências 
pessoais por programas, 
géneros, ...

6. Escolhe produtos 
mediáticos tendo em 
consideração quem os 
produz e o público a que 
se destinam, explicando 
as razões da sua escolha.

7. Conhece e participa na

orientam comportamentos 
em relação aos media.

7. 
oportunidades associados 
à utilização dos media e 
à comunicação em linha 
(invasão da privacidade, 
roubo de identidade, 
consumo excessivo de 
media,…).

7. Aplica procedimentos 
básicos de segurança 
associados à utilização dos 
media e à comunicação 
online (proteção dos 
dados pessoais e da 
privacidade).

8. Respeita as regras 
de comunicação 

8. 
reais em que a ética 
na comunicação
foi infringida.

8. Debate situações em que 
a ética na comunicação foi
infringida, determinando 
possíveis consequências 
(pessoais, sociais, 
culturais,…).

9. Usa a biblioteca 
escolar com o grupo, 
para explorar os
media.

9. Recorre à biblioteca 
escolar para usar 
orientadamente
os media em contextos 

aprendizagem.

9. Usa a biblioteca escolar 
para alcançar um maior 
domínio na utilização dos 
media, das ferramentas 
digitais e das possibilidades 
oferecidas por novos 
ambientes sociais de 
aprendizagem.
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3.º ciclo Ensino secundário 

6. 
a escolha de produtos 
mediáticos, com base em 
critérios de valor (relevância, 
impacto, atualidade, 
qualidade estética, 

6. Seleciona criteriosamente
produtos mediáticos, 
com base no seu valor e 
noutros critérios relevantes, 
assumindo-se como um 
consumidor esclarecido.

7. Faz uso de procedimentos
avançados de segurança 
e proteção da privacidade, 
associados à utilização 
dos media e à 
comunicação online.

7. Reconhece o uso de
procedimentos avançados 
de segurança e de proteção 
como uma exigência inerente 
a uma boa utilização 
dos media, exercendo 
conscientemente os seus 
direitos e deveres online.

8. Interpreta criticamente
situações em que a ética na
comunicação foi infringida, 
atuando para as prevenir 
ou ultrapassar (netiqueta, 
direitos de imagem, respeito, 
propriedade intelectual, …).

8. Age responsavelmente 
em situações onde a ética na 
comunicação foi transgredida 
(conteúdos lesivos ou 

cyberbullying, 
sexting, roubo de
 identidade, ...).

9. Usa a biblioteca escolar 
e outras bibliotecas,
autonomamente e/ou em 
contexto de aprendizagem 
colaborativa, para tirar 
partido dos media, 
ferramentas digitais e redes 
sociais, de forma cada vez 

9. Usa as bibliotecas para 
explorar as potencialidades
dos media como fontes de 
conhecimento e cultura, 
criar conteúdos e participar 
construtivamente nas redes 
de comunicação global.

6. Manifesta sentido estético na apreciação de conteúdos 
     mediáticos.
7. Colabora com os outros enquanto consumidor e produtor 
    de media.
8. Preza o papel social e inclusivo da biblioteca.
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LITERACIA DOS MEDIA 

Estratégias de operacionalização

O enquadramento do referencial Aprender com a biblioteca escolar nas 

práticas formativas e curriculares exigiu que fossem perspetivadas atividades 

A criação da secção Estratégias de Operacionalização visa, assim, fornecer 

sugestões de desenvolvimento e integração dos conhecimentos inerentes a 

esta área num conjunto alargado de estratégias e atividades a desenvolver em 

articulação curricular, no contexto do trabalho da biblioteca escolar ou no âmbito 

de projetos e parcerias.

Os media têm uma adesão crescente por parte dos jovens, seja porque são 

utilizados com fins informativos, produtivos, transformativos, seja porque 

facultam diversas formas de relacionamento, em ambientes sociais e digitais. A 

educação para os media e o desenvolvimento das literacias implicadas no seu 

uso transformaram-se, neste contexto, numa questão de inclusão e de cidadania.

As condições de acesso e os recursos que a biblioteca oferece 

responsabilizam-na pela criação de oportunidades de aprendizagem, 

através de situações formativas nesta área e de trabalho articulado com 

os professores e com a sala de aula.

As sugestões apresentadas não são exaustivas, constituindo exemplos 

biblioteca/ escola encontrará outras possibilidades de integração e de 

desenvolvimento dos conhecimentos constantes deste referencial.
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1. Aquisição de conhecimentos sobre os media

• Análise de media relacionada com:

utilizados, …), mecanismos e tecnologias.

televisão, DVD, videojogos, …).

atribui? Práticas sociais de consumo e relação com os media, ...).

• Visitas a:

– Redações de jornal, rádio, televisão, para observar em primeira mão o processo de 

desenvolvimento de notícias.

mediáticos.

2.  media na sociedade

• Exploração sobre:

– papéis  das  instituições  mediáticas  (quem  comunica  e  porquê),  de  organizações 

que produzem  os  textos  mediáticos (propriedade, controle, …), de diferentes 

media (produtor de um documentário, jornalista de rádio, 

entrevistador, …).

– leis em vigor no país ou na comunidade internacional, relacionadas com a regulação 

da propriedade e do controlo dos media.

– personalidades ou organizações distinguidas com prémios internacionais (Ex. Prémios 

Sakharov, Nobel, …).

• Análise de conteúdos de media, com base em alguns critérios:

contexto,…;

– valor (relevância, impacto, importância, atualidade, …);

– pontos de vista e tratamento utilizado (metáforas, ironia, fontes citadas, …).

• Análise de estratégias de programação dos vários media (Ex: Ordem de colocação 

de programas televisivos nas diferentes estações; noticiários na televisão: assuntos 

cobertos, quantidade de tempo dispensada a cada assunto, publicidade, …).

• Análise sobre:

– Informação divulgada pelos media (campanhas, documentários, programas de 

rádio ou de TV, artigos de jornais, …), com base em fatores relevantes como: 

veracidade, coerência, interesse público, completude, abrangência, diversidade 

de públicos, informação vs manipulação, modo como a técnica é usada para 

se atingir determinado tipo de público, modo como se influenciam escolhas 

e opiniões, ...

ESTRATÉGIAS DE OPERACIONALIZAÇÃO
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– Mensagens e valores veiculados pelos media (questões sociais e éticas: classes 

• Atividades de comparação:

comunicação.

diversos géneros/ trabalhos artísticos ou imagens/ outros materiais audiovisuais, ...).

em diversos media).

• media na 

sociedade (privacidade e segurança online, violações dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais, papel das comunidades online, videojogos - conteúdos, 

3. Produção e uso dos media

• Construção de blogues sobre literacia dos media

divulgar publicações ou campanhas realizadas por certas organizações nacionais e/ou 

internacionais, difundir eventos que ocorreram na escola ou na comunidade educativa, …).

• Cobertura de uma notícia (elementos da notícia que devem ser incluídos, como e por 

que relatar determinado facto, de determinada maneira, …).

• 

cria, porquê, público a que se destina, mensagem, …).

• 

spot de rádio, …).

• Produção de diversos tipos de texto mediático, em diferentes plataformas.

• Reportagens digitais sobre uma questão ou tema de interesse curricular/ educativo 

ou outro.

• Criação de produtos multimédia sobre notícias com grande cobertura mediática.




