Divisão das Comunicações no GT de Educação para os Média

Bloco I – 15/12, 14h30 às 16h
•

“Em que degraus da “escada de oportunidades”? Actividades e competências
digitais declaradas por crianças e jovens de meios desfavorecidos”, Cristina Ponte,
José Alberto Simões, Ana Jorge

•

“A literacia Digital de Jovens de Meios Geográficos distintos: uma realidade
diferente?”, Maria José Sousa Barbosa

•

“Internet “à la carte”, porque devemos deixar de incluir tudo no mesmo pacote”,
Maria José Brites, Cristina Ponte

•

“Crianças e internet: Noções de oportunidade, risco e segurança”, Ana Francisca
Monteiro, António José Osório

•

“As Redes Sociais no “mundo dos jovens” de 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico”,
Valentina Maria Valente, Manuel Pinto, Sara Pereira

Bloco II – 15/12, 16h15 às 17h45
•

“Educação para os Media em Portugal: Experiências e factores críticos”, Manuel
Pinto, Sara Pereira, Luís Pereira

•

“A Educação para os Media na Formação Inicial de Professores”, Vítor de Sousa,
Manuel Pinto

•

“Diários de mídia como meio de investigação do aprendizado em educação para a
mídia: um teste do método no Brasil”, Danilo Rothberg, Alexandra Bujokas de
Siqueira, Liana Catharina da Silva Carvalho

•

“Educação para os média e multimodalidade: contributos da gramática visual para a
análise dos significados construídos por layouts de homepages de webjornais”,
Flaviane Faria Carvalho

•

“Criatividade digital em contextos juvenis. Uma reflexão a partir de alguns dados do
projecto de «Inclusão e Participação Digital»”, Daniel Meirinho Souza, Ricardo
Campos

Bloco III – 16/12, 9h15 às 10h45
•

“Novas literacias móveis: Antecipar, Filtrar e Partilhar.”, Carla Ganito, Cátia
Ferreira

•

“Literacia para os média dos adultos na sociedade em rede”, Susana Henriques

•

“Novos media: caminhos para uma "nova literacia" da saúde”, Ana Paula Azevedo

•

“A literacia para os média no ensino superior: práticas e estratégias”, Rita Santos,
José Azevedo

•

“Como educar a nova geração de jornalistas? Uma experiência no Facebook”, Carla
Patrão, António Dias Figueiredo

Bloco IV– 16/12, 14h30 às 16h
•

“A análise das redes sociais online como um indicador do bem estar social: o caso
de uma comunidade escolar de crianças”, Conceição Gonçalves Costa, Manuel José
Damásio, Sara Henriques, Paulo Ferreira

•

“A Percepção da Actualidade pelas Crianças: uma abordagem teórica e
enquadramento das principais investigações desenvolvidas na última década”, Ana
Patrícia Soares da Silveira, Sara Pereira, Manuel Pinto

•

“A fotografia como ferramenta de participação e reconhecimento social”, Daniel
Meirinho Souza

•

“Rádios comunitárias na mobilização social e reconfiguração da esfera pública”,
Lilian Claret Mourão Bahia Mourão Lílian

•

“Tecnologia Social para Inclusão e Apropriação do Fazer Midiático por Associações
de Rádios Comunitárias”, Flavi Ferreira Lisboa Filho, Maria Ivete Trevisan Fossa,
Ada Cristina Machado da Silveira

Bloco V – 16/12, 16h às 17h45
•

“Concepções da literacia digital nas políticas tecnológicas da educação”, Luís
Pereira, Manuel Pinto, Sara Pereira

•

“Literacia digital ou tecnologia? As políticas da iniciativa ‘Magalhães’ na
perspectiva de decisores, empresas e associações”, Sara Pereira

•

“Nativos digitais ou navegadores errantes? Educação para os Média e formação de
leitores no século XXI”, Dulce Helena Melão

•

“Mapeamento das Tecnologias Digitais em âmbito municipal: A rede ObLID”,
Luísa Aires, José Azevedo, Nicolau Ribeiro, Estrela Carvalho

•

“http://eunomeiodosoutros.blogspot.com - Um caso de boas práticas em educação”,
Cláudia Vaz

