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• Educação para os Media na Sociedade em Rede 
(Quase)Paradoxal 

•  Competências infocomunicacionais em ambientes digitais 

•  Não se nasce competente! (o equívoco dos nativos digitais) 

•  Os interface amigáveis dão ilusão de competência 
infocomunicacional.... 
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•  In: http://www.uis.unesco.org/Communication/Pages/information-literacy.aspx (consultado em: 2015-11-20) 
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•                                                         2013 

•  In: http://www.uis.unesco.org/Communication/Pages/information-literacy.aspx (consultado em: 2015-11-20) 
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 MIL  
Media and 
Information Literacy 
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2014 



•  Sociedade (Quase)Paradoxal 
•  Imensidão de fontes de informação  
•  Globalização do acesso 
 

•  Confinados na googlelização de tudo! 

•  Nas mãos dos algoritmos que desconhecemos 

•  Confiança cega 
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Sociedade (Quase)Paradoxal 

ü  	  Globalização	  das	  redes	  de	  comunicação	  	  
•  arquipélagos	  de	  comunicação	  	  (confinados	  à	  rede	  social	  on-‐line	  /
Facebook)	  

ü  Alargamento	  do	  horizonte	  do	  acesso	  
•  Sobrecarga	  informacional	  	  
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NECESSIDADE DE FILTROS 

Intoxicação	  
informacional 

Fadiga	  
informacional 

Ansiedade	  
informacional	  
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Googlelização	  	  
das	  práEcas	  	  
informacionais	  	  

 
Comportamento	  
Informacional	  
(busca	  e	  uso	  de	  
informação)	  



Sociedade (Quase)Paradoxal 

ü  	  Tecnologias/disposiEvos	  móveis	  e	  conexão	  	  
Permanente	  
	  
•  Desconexão	  entre	  território	  	  
material	  e	  imaterial	  

p. 19 - Lídia Oliveira – lidia@ua.pt  



p. 20 - Lídia Oliveira – lidia@ua.pt  



• App Lookin 
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• App Bioduna 
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• App Geo Freita 
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• A Escola como espaço de:  

•  geração de consciência crítica 

•  desenvolvimento de competências infocomunicacionais em 
ambientes digitais 

•  apropriação criativa das possibilidades dos dispositivos 
móveis que os alunos têm no bolso 
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• Fazer a contra corrente e gerar sentido crítico e 
analítico nos alunos é um papel fundamental da 
educação para os media 
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•  Desafio: 

•  Disciplina de Algoritmia e Programação para todos 

•  Para que todos consigam compreender os bastidores onde se decide a 
informação a que se acede >> deixar de estar nas mãos dos algoritmos  

•  Os algoritmos - A língua em que se escreve o novo mundo 
 
(Refletir sobre a sua inserção no Referencial de Educação para 
os Media) 
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• Algoritmia   
 
uma questão de  
cidadania crítica na 
Era da Sociedade em Rede 
e da 
Convergência Mediática 
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