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Introdução
Hoje, as crianças crescem no mundo dos media e experimentam o uso dos media
(digitais) normalmente no seu ambiente social e familiar. Elas aprendem como lidar
com os media e aplicar os conhecimentos adquiridos ao seu próprio comportamento.
As crianças geralmente usam os media de forma completamente natural e
despreocupada - também se pode dizer ingenuamente. Elas geralmente entendem o
funcionamento dos dispositivos tecnológicos muito rapidamente, o que leva a que os
adultos geralmente interpretem, incorretamente o seu comportamento, como uso
competente dos media. No entanto, as crianças devem aprender a selecionar os
media corretamente e a questionarem o seu uso e utilidade criticamente. Elas
precisam de ajuda para terem uma vida proveitosa e devem ter permissão para
falarem sobre os conteúdos, por vezes esmagadores, dos media. Portanto, é
importante começar a fortalecer a literacia mediática de crianças pequenas e ensinarlhes uma abordagem responsável e crítica dos media desde tenra idade.
As crianças usam os media com entusiasmo. Uma variedade de media e conteúdos
dos media despertam a curiosidade das crianças, satisfazem a sua “fome” de
conhecimentos e interesses e fornecem informações. Portanto, os media oferecem às
crianças uma oportunidade adicional de acederem ao mundo e de se orientarem nele.
As ofertas especiais dos media para crianças podem apoiar o seu desenvolvimento e
aprofundar o seu conhecimento sobre os temas que a rodeiam. No uso criativo,
proativo e na produção nos media, as crianças podem não apenas expandir o seu
objetivo de ação, mas também aprenderem algo sobre a produção. O questionamento
(do conteúdo) dos media e o seu uso responsável também são quase evidentes para
as crianças. No entanto, é claro que não são apenas as ofertas dos media que abrem
esses caminhos. A perceção, a compreensão e o uso dos media pelas crianças devem
sempre ser acompanhados por adultos e colocados num contexto significativo.
Os jardins de infância podem apoiar as crianças no fortalecimento da literacia
mediática e uso dos media e fornecer uma base inicial para um uso criativo, produtivo
e significativo dos media.
Existem abordagens muito diferentes para o manuseio, uso e influência dos media no
jardim de infância, em debates científicos e sociais, embora haja acordo de que os
media fazem parte do quotidiano das crianças. Uma das abordagens que se destaca
tenta proteger as crianças das influências dos media, tanto quanto possível e,
portanto, considera os jardins de infância como um género de abrigo para crianças.
Noutra abordagem, que se evidenciou, o envolvimento precoce e sustentável com os
media e o seu conteúdo é visto como essencial. Todos os pontos de vista são
certamente justificados. No entanto, embora uma abordagem conservadora e
protetora impeça que as crianças obtenham experiência importante com os media,
uma abordagem muito comprometida e otimista geralmente negligencia o
Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
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tratamento adequado dos riscos existentes para as crianças. É importante e correto
encontrar um bom meio termo ao lidar com os media no jardim de infância. Por um
lado, devem ser tomadas medidas preventivas e regulamentares para combater
possíveis riscos. Por outro lado, as crianças mais jovens devem ter a oportunidade de
adquirir as suas próprias experiências com os media, de acordo com a fase de
desenvolvimento e acompanhadas por adultos. Ambos os casos requerem um exame
do tema. Se as crianças estão envolvidas nessa análise, a literacia mediática das
crianças também é fortalecida.
Este manual modular e interativo tem como objetivo ajudar a encontrar uma boa
maneira intermédia para lidar com os media no jardim de infância. Mostram-se
diferentes maneiras de fortalecer a literacia mediática contemporânea, voltada para as
crianças.
A próxima secção começa com uma breve visão do conteúdo e da estrutura do
manual. Também se apresentam dicas sobre como usar este manual.

Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
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Estrutura e Recomendações de Utilização
Este manual modular oferece aos profissionais de educação de infância um conceito
de formação individual e flexível sobre educação para os media. É adequado para
profissionais de educação de infância que trabalham com crianças entre três e seis
anos de idade. Além disso, o programa de formação avançada pode ser usado por
iniciantes absolutos no campo da educação para os media e por aprendizes
avançados.
A estrutura da formação avançada na forma de um manual interativo modular é
uma escolha. Isto significa que cada tema do campo da educação para os media na
primeira infância é combinado com um módulo compacto. Há um total de nove
módulos, ou seja, nove áreas temáticas, que podem ser trabalhadas umas após as
outras em sequência ou de forma flexível, dependendo do interesse ou conhecimento
prévio.
Os nove módulos estão estruturados da seguinte forma em termos de conteúdo e
lógica:
Os Módulos 1 e 2 fornecem conhecimentos básicos sobre educação para os media em
geral e sobre novas tecnologias dos media.


Módulo 1 – As bases para a literacia mediática

O Módulo 1 fornece conhecimentos básicos sobre a importância da literacia mediática
no jardim de infância. São apresentadas as primeiras abordagens para o trabalho
pedagógico com os media nos jardins de infância. Isto inclui, por exemplo, conhecer o
referêncial de educação para os media, uma visão geral do motivo pelo qual a
educação para os media é considerada importante, mesmo no jardim de infância,
uma visão da legislação e sugestões para uma boa cooperação com os pais.


Módulo 2 – Conhecimentos essenciais sobre as novas tecnologias dos media

Neste módulo 2 são apresentados os fundamentos mais importantes da nova
tecnologia dos media. Destina-se, principalmente, a pessoas que têm pouco ou
nenhum conhecimento de computadores. Recomenda-se trabalhar com o módulo 2
encarando-o como um curso de atualização. Haverá sempre uma referência ao uso de
novas tecnologias dos media no jardim de infância. O uso de tablet no jardim de infância
também é apresentado na forma de roteiro.
Os Módulos 3, 4 e 5 lidam com o mundo dos media na infância, em geral, e com os
temas dos media que afetam as crianças, em particular, como os heróis dos media ou a
publicidade. Estes são temas que podem ser discutidos com as crianças no jardim de
infância sem o uso dos media (digitais).
Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
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Módulo 3 – Visão sobre o mundo dos media na primeira infância

O módulo 3 fornece uma visão do mundo dos media na primeira infância. Serão
apresentados os equipamentos media existentes no ambiente familiar das crianças em idade
pré-escolar e discutidos os diferentes tipos de media e as perceções acerca deles. Além
disso, o módulo evidencia quais as experiências dos media que podem sobrecarregar as
crianças e quais as características que devem ser consideradas na escolha dos media para
crianças.


Módulo 4 – Heróis Infantis nos Media

O módulo sobre os heróis nos media aborda o mundo das figuras dos media na
infância e a sua função como companheiros das crianças. Entre outras coisas, trata-se de
como os heróis nos media podem orientar as crianças na sua vida. Além disso, será
abordada a relação entre modelos ficcionais e reais.


Módulo 5 – Publicidade nos Media

O módulo 5 informa sobre o mundo da publicidade e mostra como a publicidade é
atrativa para as crianças. Os diferentes meios e formas de publicidade são explicados e é
mostrado como as crianças mais novas podem reconhecer uma publicidade. Além
disso, são apresentadas condições legais.
Os Módulos 6, 7, 8 e 9 apresentam formas através das quais os media podem ser
usados de maneira criativa, produtiva e significativa com as crianças nos jardins de
infância. Cada módulo refere-se à vida quotidiana nos jardins de infância e não
apresenta apenas as possíveis aplicações a serem utilizadas no jardim de infância,
mas também as vantagens, possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento das
crianças.


Módulo 6 – Fotografias

No módulo 6, aborda-se o trabalho pedagógico com os em termos do uso de fotografia
na prática pedagógica quotidiana. São apresentados conceitos básicos importantes do
trabalho fotográfico, bem como aplicações para a colagem de fotografias (App Pic
Collage).


Módulo 7 – Stop Motion e Vídeo

O módulo 7 apresenta o trabalho pedagógico com a ajuda de Stop Motion e vídeo e
relaciona esses tópicos com a prática quotidiana da educação de infância. Explica o
que se entende por um filme em stop motion. Além disso, a aplicação Stop Motion
Studio e o programa Windows Movie Maker são explicados.
Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
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Módulo 8 – Áudio

No módulo 8, o trabalho pedagógico dos media com a ajuda do áudio é apresentado e
colocado ao serviço das práticas quotidianas no jardim de infância. Serão
apresentados aspetos básicos importantes para o trabalho de áudio e o programa
Audacity.


Módulo 9 – Programação

O módulo 9 aborda, de maneira simples, o tema da programação e da manipulação
das estruturas elementares do pensamento computacional, tornando este tema
acessível ao jardim de infância. Uma referência clara à vida quotidiana no jardim de
infância é estabelecida e a aplicação ScratchJr é explicada.
Certos termos estão ligados, através de hiperligações, a outras partes do manual ou a
sites externos. Assim, certos termos não precisam ser explicados duas vezes. As
páginas externas permitem um conhecimento mais profundo que vai para além do
conteúdo aqui apresentado. Isso garante uma aprendizagem individual, flexível e
interativa. A fim de estabelecer referências regulares para a prática, a profissional de
educação de infância Maria dá várias dicas sobre como a teoria apresentada pode ser
incluída no quotidiano no jardim de infância.

Olá. O meu nome é Maria. Eu tenho 28 anos de idade e sou profissional de educação
de infância numa pequena cidade. Eu sou responsável por um grupo de crianças
entre os três e os seis anos de idade. Juntamente com as crianças, nós usamos os
media de forma criativa e produtiva nas nossas práticas pedagógicas diárias desde
há muito tempo.
Gostaria de partilhar este conhecimento consigo e espero que possa inspirar
trabalhos futuros.
Seria fantástico se eu conseguisse ajudar a compreender o significado e a utilidade
pedagógica do uso dos media digitais no jardim de infância.

Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
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Os temas associados à educação para os media, dentro deste conceito de formação,
são independentes dos planos e currículos educacionais. A educação para os media é
vista como uma tarefa transversal que pode ser usada em todas as disciplinas e
objetivos educacionais.

A minha dica: Dê uma olhadela no que diz o seu plano educacional ou currículo
sobre educação para os media e como pode alcançar os seus objetivos educacionais
com a ajuda desta formação avançada. Lembre-se, também, de considerar o seu
próprio conceito de jardim de infância ao incorporar a educação para os media nesse
plano. Este manual pode ser uma boa ferramenta para adquirir um amplo
conhecimento sobre a educação para os media no jardim de infância e levar esse
conhecimento em consideração, no futuro.

Kit@ e-learning Portal:
O conteúdo do manual também pode ser encontrado no portal e-learning Kit@. Todos
os módulos são apresentados num ambiente propício à aprendizagem e são
complementados por exercícios interativos. Por fim, é possível fazer um teste sobre o
conteúdo de todos os módulos e, assim, obter um certificado de participação nesta
formação.
Guias Práticos:
Tanto este manual como a página de e-learning relacionam os módulos 3 a 9 com
guias práticos e ferramentas de trabalho apropriados, no final dos módulos, que
servem como sugestões para o próprio trabalho pedagógico. Recomenda-se a
adaptação do conteúdo apresentado, dos métodos e o prazo estimado para a
execução das atividades às suas próprias necessidades no jardim de infância. Quanto
mais individualizados os exemplos, mais bem-sucedida a educação para os media na
vida pedagógica quotidiana.

Recomendações de utilização:
Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
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Este programa de formação interativa e modular pode ser concluído usando apenas
o manual, apenas a plataforma Kit@ e-learning ou uma combinação de ambos. Os
módulos podem ser trabalhados individualmente, em privado, possivelmente com
consultadoria do jardim de infância. No entanto, os módulos também podem ser
desenvolvidos em conjunto com vários colegas ou por toda a instituição. Para esse
fim, um ou dois colegas aprendem um módulo e, em seguida, apresentam o
conteúdo um ao outro através de um compromisso. Dessa maneira, as dúvidas
podem ser partilhadas e os guias práticos testados. Assim, a aprendizagem da
comunidade é promovida e é possível montar um curso de formação adicional,
completamente individual e autoestruturado, adaptado às necessidades e prérequisitos do próprio jardim de infância.

Desejo-lhe muito prazer e sucesso na conclusão da formação Kit@. Estou muito
satisfeita por estar a abordar o tema da educação para os media no jardim de infância
e, assim, obter uma qualificação profissional adicional importante.

Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
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Módulo 1 – As bases para a literacia mediática
O Modulo 1 apresenta as bases para lidar de forma crítica e consciente com os media
e mostra como estes conteúdos podem ser integrados, de forma apropriada, nas suas
rotinas educacionais diárias para as crianças nos jardins de infância, atendendo ao
seu desenvolvimento, estilo de vida e à sua idade. Serão apresentadas informações
essenciais sobre o trabalho pedagógico com os media junto de crianças em idade préescolar e explicadas informações úteis relativas ao enquadramento legal para o
trabalho dos media com crianças pequenas. No capítulo Parcerias com os pais existem
informações sobre como promover a cooperação entre os profissionais do jardim de
infância e os pais acerca do tema media e educação para os media.

1. O que é a literacia mediática?
Pedagogia para os media é uma subdisciplina das ciências educacionais.
Desempenha um papel cada vez mais importante e continua a desenvolver-se, uma
vez que a nossa sociedade tem integrado as tecnologias de comunicação digital em
quase todas as áreas da vida. A Pedagogia para os media lida com os media e o seu
significado pedagógico em áreas distintas como o trabalho, o lazer e a educação.
Analisa quais as funções e tarefas que os media assumem na nossa sociedade e
examina como lidamos com os media. Além disso, a Pedagogia para os media analisa
o impacto dos media sobre nós, os seres humanos, desenvolve conceitos para o uso
significativo dos media no trabalho pedagógico e desenvolve metas sobre a forma
como esses objetivos devem ser alcançados. O principal objetivo do trabalho
pedagógico na educação para os media é sempre a mediação ou o desenvolvimento
da literacia mediática.
Educação para os media é um termo muito amplo para o qual existem muitas
definições. Em alguns casos, está a aparecer uma visão redutora dos aspetos técnicos
da literacia mediática. No entanto, essa visão não faz justiça à multidimensionalidade
do conceito, já que a literacia mediática descreve muito mais do que as capacidades
técnicas necessárias para operar e usar os media. Trata-se mais de lidar com os media
de forma segura, consciente e conscienciosa. Assim, a literacia mediática requer
várias capacidades. Em Portugal, tendo em consideração a posição de instituições
europeias e internacionais (ex. UNESCO, OCDE) e as suas recomendações,
considerou-se importante propor um quadro de referência da educação para os
media na educação pré-escolar e nos ensinos básicos e secundário (ver, por favor, o
Gráfico 1). Neste Referencial, o conceito de educação para os Media é considerado como
um processo pedagógico que procura capacitar os cidadãos para viverem de forma
crítica e interventiva a utilização de recursos e oportunidades que os meios e as redes
de comunicação permitem, promover o desenvolvimento pessoal e social,
Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
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considerando que as pessoas aprendem e trabalham com maior qualidade com a
presença deste recurso. Paralelamente, reconheceu-se como fundamental o reforço da
importância deste tema no ensino formal para que as crianças e jovens portugueses
sejam consumidores e produtores de media conscientes, críticos e participativos,
reconhecendo as potencialidades dos media, e dos vários suportes e formatos de
comunicação, e os perigos e processos de autodefesa contra os riscos e ameaças.

Comunicar e informar

Educação para os Media

Compreender o mundo atual

Tipos de media
As TIC e os ecrãs
As redes digitais

Entretenimento e espetáculos
Publicidade e marcas
Produção e Indústria/Profissionais e empresas
Os media como construção social
Audiências, públicos e consumos
Liberdade e ética, direitos e deveres
Nós e os media

GRÁFICO 1: TEMAS DO REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO PARA OS MEDIA

De acordo com os autores deste referencial, educar para os media implica aprender a
utilizar a comunicação como forma de se expressar e informar, bem como de
compreender melhor o mundo atual, incluindo os vários aspetos que compõem a
educação para os media, como, por exemplo: tipos de media, as TIC e os ecrãs, as
redes digitais, entretenimento e espetáculos, publicidade e marcas, profissão e
indústria/profissionais e empresas. Neste contexto, compreender os media enquanto
construção social, mutável de local para local, tendo em conta as audiências, públicos
e consumos revela-se essencial para entender que os media não são apenas os
conteúdos e as tecnologias que são utilizadas, mas que englobam um olhar mais
aprofundado acerca da informação transmitida, que vai para além do que é
apresentado nos media. Assim, abordar temas como a liberdade e a ética, direitos e
deveres ou a “nossa” relação com os media é cada vez mais pertinente e aconselhável
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nos contextos de educação formal, incluindo no jardim de infância, de forma ajustada
às caraterísticas, competências, contextos e necessidades das crianças e dos adultos
que as acompanham.
Também seguindo as diretrizes internacionais nesta área, uma pessoa com
competências de literacia mediática não se centra simplesmente no conteúdo dos
media, sem ter em consideração os aspetos sociais, morais e éticos relacionados com
a sua produção e/ou difusão, mas envolve o constante questionamento e o controlo
crítico da sua relação com os media. As pessoas com competências de literacia para
os media examinam os efeitos dos media e reconhecem as suas funções, intenções e
impacto na vida das pessoas e das comunidades. Além disso, uma pessoa com
competências de literacia mediática tem conhecimento acerca das bases técnicas e
pode trabalhar com os vários media (sejam eles a imprensa, a fotografia, a rádio, a
televisão, a publicidade, o cinema, os vídeos, os videojogos). Pode, também,
desfrutar e usar o conteúdo e serviços dos media (por exemplo, jogar um jogo de
computador ou assistir a um DVD), mas permanece responsável e autodeterminada
na utilização dos media. Assim, uma pessoa competente nos media usa estes
recursos como uma ferramenta para o trabalho criativo ou como um meio de
comunicação para expressar as suas próprias ideias, muitas vezes de forma criativa,
através da construção dos seus próprios produtos mediáticos.
A minha dica: A literacia mediática tornou-se uma qualificação chave na nossa
sociedade progressista. É literacia comunicativa e, ao mesmo tempo, uma
competência que permite ao utilizador fazer o necessário para contactar com o
ambiente dos media e conseguir expressar-se neste contexto. Se um objetivo dos
esforços educacionais é criar pessoas independentes e responsáveis, o debate sobre os
media também deve ter lugar aqui.
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Por isso, no contexto da Educação para os Media estão a ser feitas tentativas para
implementar abordagens pedagógicas para os media na educação pré-escolar ou nas
escolas do ensino básico e secundário, para alcançar as metas definidas.
Aprender a utilizar os media de forma responsável e competente é uma competência
fundamental e um processo útil para a vida. Dependendo da fase da vida e do uso
dos media, várias questões, temas ou problemas estão na vanguarda. Para as crianças
entre os três e os seis anos, por exemplo, pode ser importante adquirirem
conhecimentos sobre os diferentes medias presentes no seu quotidiano junto com outras
crianças, de forma lúdica, ou compreenderem as diferenças entre programas de
televisão e publicidade. Lidar com personagens dos media também faz parte desta
educação. O fator chave para crianças desta faixa etária é desenvolver gradualmente
a literacia mediática. A complexidade dos temas essenciais deve aumentar com a
idade da criança.
É particularmente importante que as crianças fortaleçam as suas competências para
lidar e utilizar os media ao longo do tempo, pois estas estão recetivas aos media tanto
no sentido positivo quanto no negativo. Nestas idades, as crianças são curiosas e
utilizam os media disponíveis sem preconceitos, mas também são mais facilmente
influenciadas pelos media do que em outras idades. As crianças precisam de
aprender a lidar de maneira responsável com os media. É responsabilidade dos pais
e dos profissionais de educação de infância ensinar às crianças, desde cedo, como
usar os media de maneira prudente.
Norbert Neuß, educador de infância e professor em pedagogia de educação para os
media, diz que "a educação para os media é frequentemente confundida com a
didática dos media, isto é o uso dos media para outros fins educacionais é
considerado como educação para os media". No entanto, a educação para os media
só está envolvida se as propostas didáticas e os esforços educacionais visarem
promover a literacia mediática.

2. A importância da educação para os media e da literacia mediática no
jardim de infância
Num mundo rodeado pelos media, a educação para os media deve ser considerada
como um fator importante no trabalho pedagógico. Por que faz sentido iniciar a
educação para os media no jardim de infância?
1.
Os media estão em todo o lado: no mundo de hoje não utilizamos apenas a
escrita, a linguagem e a linguagem corporal como possibilidades de comunicação e
expressão quando comunicamos com os outros, mas também usamos vídeos,
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fotografias e a Internet. Para poder participar na vida social, afirmar-se e encontrar o
seu caminho, deve-se estar familiarizado com os media e saber usá-los de maneira
criativa e significativa.
2.
Os media fazem parte do quotidiano das crianças: até as crianças mais novas
têm acesso a vários media todos os dias e levam com elas para os jardins de infância
as suas experiências. Por esta razão, os jardins de infância não podem ser
considerados como um espaço livre dos media. Logo, é tarefa dos profissionais de
educação de infância vincular-se ao ambiente das crianças. Os jardins de infância
devem disponibilizar propostas adequadas e orientadas para os interesses e
experiências das crianças, para que elas possam lidar e processar as suas experiências
com os media.
3.
É preciso aprender a lidar com os media: as crianças estão a crescer com
computadores, telemóveis inteligentes, televisão, etc. Elas lidam com os media
naturalmente e sem hesitação, muitas vezes usando-os intuitivamente e com pouco
medo no contato. O uso crítico e ponderado dos media deve, no entanto, ser
aprendido da mesma forma que outras áreas, como por exemplo, a leitura, escrita e
matemática. Já nos jardins de infância as crianças podem ir familiarizando-se e
testando diferentes formas de organização e de uso dos media. As crianças devem
aprender não apenas como usar tecnicamente os dispositivos e meios mediáticos,
mas também como usar os media enquanto ferramenta para concretizarem os seus
próprios objetivos e ideias.
4.
O efeito preventivo da educação para os média: o uso dos media envolve
riscos, mas também pode enriquecer as nossas vidas de várias maneiras. A fim de
neutralizar os potenciais perigos, uma atitude pedagógica conservadora parece ser
de pouca utilidade. É importante que os esforços de educação para os media também
sejam feitos no jardim de infância, precisamente porque os media fazem parte do
quotidiano das crianças e estão associados a riscos, para proporcionar às crianças
uma abordagem ao trabalho criativo com os media e uma ideia de como os media
funcionam. Desta forma, pode ser introduzida uma abordagem autodeterminada e
responsável aos medias desde idades precoces.
5.
As crianças aprendem a entender os media através do trabalho criativo com
os media: através do trabalho com os media de forma independente e criativa, as
crianças aprendem melhor como os media funcionam, como eles as influenciam e o
que pretendem fazer com eles. Criar os seus próprios produtos media permite que
elas experimentem diretamente os media.
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A minha dica: Ao criarem filmes stop-trick simples, as crianças aprendem que nem
tudo o que veem na TV é real. Com a ajuda da fotografia tirada de forma autónoma
por uma criança, as crianças podem compreender que os media representam apenas
uma parte/fragmento da realidade. E ao produzirem a sua própria peça de áudio, por
exemplo, elas aprendem como a música e os sons podem afetar o humor.

6.
Os media podem enriquecer e apoiar a aprendizagem das crianças: os media
devem enriquecer e não substituir as atividades físicas concretas e o sentimento de
prazer da criança. Os media são recursos complementares que as crianças podem
usar. Portanto, os media podem ser vistos como uma oportunidade para criar
atividades completamente novas para a construção de um design criativo e para a
ampliação da perceção da criança sobre o mundo que a rodeia. As crianças também
podem usá-los como ferramentas para as ajudar a aprender através da descoberta, da
experimentação e das brincadeiras. Além disso, os media são ferramentas
educacionais complementares que facilitam a individualização e a diferenciação no
trabalho educacional.
A educação para os media possibilita a igualdade educacional: nem todas as
crianças têm a oportunidade de conhecer todos os medias ou de lidar com eles de
maneira criativa. No jardim de infância, porém, todos podem ter a oportunidade de
conhecer os diferentes media e lidar com eles de várias maneiras. Neste contexto, as
crianças podem adquirir experiência essenciais relativas ao design e uso dos media.
Além disso, as crianças podem aprender a usar os media não apenas para passar o
tempo, mas também como um meio de comunicação, uma fonte de informação ou
uma ferramenta a utilizar nas atividades criativas. Tendo em consideração o
problema das lacunas na educação e no conhecimento ("exclusão digital”), jardins de
infância têm um papel equilibrador a desempenhar. Se os jardins de infância
7.
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proporcionarem a todas as crianças a oportunidade de desenvolverem competências
para lidar de forma crítica e responsável com os media desde cedo, podem ajudar a
estabelecer uma boa base para a aquisição de competências mediáticas e a redução da
desigualdade educacional.
8.
A educação para os media no currículo em Portugal: o currículo evidencia a
necessidade de trabalhar a educação para os media no jardim de infância As
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar reconhecem a importância da
integração dos media noutras áreas pedagógicas relacionadas com a comunicação, a
informação e a expressão. A educação para os media é, assim, definida como
transversal e explicitamente definida. Paralelamente, foram criadas diretrizes para a
promoção de uma educação para os media no jardim de infância, assim como
noutros níveis de ensino (por exemplo, Referencial de Educação para os Media).
Contudo, nas orientações curriculares não se menciona o caminho criativo e o design
da educação para os media como uma missão da educação de infância. No entanto, o
campo dos media está contemplado nas orientações curriculares. Por essa razão, seria
apropriado que a educação para os media recebesse uma consideração mais forte nas
práticas educacionais diárias.
9.
Os media são divertidos: finalmente, lidar com os media é simplesmente
divertido para crianças e adultos. Os media despertam e atraem a curiosidade das
crianças. Este interesse intuitivo nos media deve ser usado para, mais facilmente,
estimular a aprendizagem das crianças.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Por que é que os media são um fator importante no trabalho pedagógico:
Os media estão em todo o lado
Os media fazem parte do quotidiano das crianças
As crianças estão a crescer rodeadas por computadores, telemóveis
inteligentes, televisões, etc.
O uso dos media envolve riscos, mas também pode enriquecer a vida das
crianças de várias maneiras
As crianças aprendem a entender os media através do trabalho criativo com
os media
Os media podem enriquecer e apoiar a aprendizagem das crianças
A educação para os media possibilita a igualdade educacional
Os media são parte integrante do trabalho educativo nos jardins de infância
Os media são divertidos

TABELA 1: O PAPEL DOS MEDIA NA VIDA DAS CRIANÇAS
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3. Os media como uma ferramenta pedagógica
Existem várias e diferentes oportunidades para usar os media (conteúdos) no trabalho
pedagógico diário no jardim de infância. Acima de tudo, é particularmente adequado
usar as ofertas e processos já existentes no jardim de infância.

A minha dica: O círculo da manhã pode ser usado para conversas sobre as
experiências com os media; o canto com o computador pode ser usado para pesquisa
conjunta; um computador, uma televisão ou um rádio partidos podem ser utilizados
para descoberta e pesquisa ou para o desenvolvimento de projetos pedagógicos de
exploração dos media, que podem envolver os interesses quotidianos das crianças.

Os media e o seu conteúdo podem enriquecer e complementar o trabalho pedagógico
nos jardins de infância de muitas maneiras diferentes. Os vários dispositivos e ofertas
dos media servem tanto como ferramentas de trabalho como para apoiar e estimular
os processos educacionais e de aprendizagem. Acima de tudo, o uso dos media
educacionais pode ser estimulante nesse contexto. Alguns exemplos são
apresentados abaixo.
1.
Desenvolvimento da linguagem e os media: No que diz respeito ao
desenvolvimento da linguagem, os meios auditivos oferecem uma variedade de
possibilidades. A linguagem usada pelas estações de rádio geralmente destaca-se da
linguagem quotidiana devido à variedade e à escolha peculiar de palavras. Além
disso, os locutores geralmente vêm da indústria da dobragem ou teatro e podem,
portanto, alterar de maneira divertida o tom e o ritmo da voz. Isto torna possível
imitar a linguagem, estimular o desenvolvimento da linguagem de crianças de todas
as idades e promover o prazer no uso da linguagem. As rimas e músicas infantis em
cassetes, CDs e podcasts podem ser úteis. O que as crianças ouvem pode ser usado
como inspiração para desenvolver atividades criativas, pequenas dramatizações ou
simplesmente conversas, e pode ser usado para facilitar a aquisição e o
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processamento das aprendizagens por parte das crianças. O uso de dispositivos de
gravação de áudio também pode apoiar o relacionamento das crianças com a fala. As
crianças geralmente consideram muito entusiasmante lidar com diferentes formas de
falar e utilizar a sua própria voz, mudando muitas vezes o seu próprio tom de voz
enquanto falam e depois de ouvirem diferentes possibilidades. A gravação de áudio
também pode ser um complemento à documentação individual escrita do
desenvolvimento da linguagem por parte da criança e que pode ser usada nas
conversas com os pais.
2.
Movimento e media: Na maioria dos casos, a incerteza sobre o uso dos media
é acompanhada por preocupações de que as crianças estão a ficar inativas, lentas e
insuficientemente ativas. Por outro lado, o uso dos media de forma planeada e
direcionada pode ter um efeito muito favorável e promissor sobre o comportamento
das crianças. Na Internet, por exemplo, há uma riqueza de vídeos amigáveis para as
crianças com danças de outros países que podem ser vistos e inspirar a dança das
crianças. A coordenação lúdica e criativa das crianças e o sentido de ritmo também
podem ser estimulados pelo pensamento sobre os seus próprios movimentos ou
danças associados a sons e músicas. Mesmo quando as crianças se filmam e se
fotografam umas às outras, pode ocorrer uma análise ao seu próprio corpo e
movimento artístico e imaginativo. A exploração de efeitos e truques, como o avanço
rápido ou lento da câmara, esclarecem muito bem as sequências de movimentos e
também permitem criar uma atmosfera divertida para as crianças.
3.
Ciências naturais e os media: a educação nas ciências naturais pode ser bem
acompanhada pela televisão e pelo cinema. As possibilidades oferecidas pela
tecnologia cinematográfica, como zoom in e out, lapso de tempo ou câmara lenta, ou
filmes de visão noturna e imagens simplificadas de processos complicados com a
ajuda de animação por computador, permitem que as crianças obtenham
conhecimentos sobre áreas que são difíceis de compreender. Desta forma, a
compreensão dos fenómenos científicos é consideravelmente simplificada e, por
outro lado, o interesse sobre o tema pode ser estimulado ou intensificado. As
contribuições de filmes científicos também podem ser usadas com as crianças como
uma oportunidade para evidenciar as experiências que elas observam.
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A minha dica: O rápido crescimento de sementes de agrião, por exemplo, pode ser
registado regularmente com uma câmara fixa e, finalmente, recuar no tempo através
da visualização do pequeno filme que compila o tempo de crescimento do agrião, de
forma rápida, e que pode ser assistido vezes sem conta.

4. Competências no âmbito da Pedagogia para os Media
Este capítulo aborda os requisitos a serem considerados pelos profissionais de
educação de infância e o que se devem saber para promover a literacia mediática de
crianças entre os três e os seis anos de idade.

A minha dica: Esteja aberto ao mundo infantil dos media e mostre interesse genuíno.
As preferências e necessidades das crianças devem ser levadas a sério, incluindo a
relação que estabelecem com os media. Faça perguntas e fale com as crianças. Isso
lhe dirá quais são os interesses das crianças ao nível dos media, o que fazem com os
media e como usam os media. Também recomendo que simplesmente observe
programas particularmente populares entre as crianças, a fim de obter uma melhor
compreensão do mundo dos media na infância. Isto também poderá ser feito em
conjunto com as crianças no jardim de infância, no contexto do “dia dos media”.

Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
de educação de infância e instituições comparáveis da Europa.

24
Manual Interativo de Educação para os Media em Educação de Infância

Um pré-requisito para uma educação para os media sustentável é uma atitude sem
preconceitos em relação a todos os medias como base para a literacia mediática por
parte dos profissionais no jardim de infância. Esta é a única maneira de aproveitar ao
máximo as oportunidades oferecidas pela educação para os media. Ao mesmo
tempo, os riscos podem ser identificados e avaliados, planeando-se os métodos para
os neutralizar. No entanto, também é crucial que os profissionais no jardim de
infância tenham competência pedagógica no âmbito dos media. Isso significa a
capacidade de ajudar outras pessoas (por exemplo, crianças ou pais) a desenvolver a
sua literacia mediática. No entanto, é igualmente importante abordar o design e o
uso dos media sem medo do contacto ou preconceito.
É importante para o trabalho pedagógico interno e para a imagem externa do jardim
de infância que todos os profissionais partilhem a sua compreensão da educação, dos
objetivos e da implementação e interpretação do plano educacional, em intervalos
regulares de tempo.
Também é necessário perceber que a educação para os media desempenha um papel
fundamental no trabalho pedagógico nos jardins de infância. Na verdade, somente
quando alguém forma um julgamento adequado sobre o que é importante é que este
pode ser transmitido à criança.
Uma educação sustentável para os media no jardim de infância inclui sempre uma
parceria ativa com os pais porque a família tem um papel fundamental na educação
das crianças. Trabalhar em conjunto com as famílias fornece informações
interessantes sobre a vida quotidiana de uso dos media pelas crianças, que podem
ser adotadas no trabalho pedagógico diário. Além disso, os pais podem ser apoiados
nas suas atividades educacionais, recebendo conselhos no campo da educação para
os media.
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A minha dica: Pode reduzir as suas preocupações, refletindo e analisando o seu
próprio consumo dos media, os seus próprios interesses e preferências. Assim,
poderá perceber que simplesmente consome os media para relaxamento ou
entretenimento e que isto é perfeitamente aceitável. Lembre-se de que não precisa
de ser um especialista para implementar a educação para os media no jardim de
infância. O mais importante é que tem acesso livre aos media e que os usa sem
hesitação. Mas se quer trabalhar os media como um meio, é importante que lide
com os media com antecedência. Deve saber previamente como usá-los e quais as
possibilidades que existem para usá-los, de forma significativa e criativa, na prática
pedagógica quotidiana. Conheça as possibilidades oferecidas pelo trabalho com
diferentes media, bem como os perigos que podem surgir através do seu uso. É
imperativo que questione o valor dos vários media através do pensamento crítico.

Além disso, é sempre importante ter uma estratégia para o uso significativo dos
media nos jardins de infância. A educação para os media não é simplesmente colocar
um computador na sala das crianças ou colocar uma câmara digital nas mãos das
crianças. O essencial é a intenção didática por trás disso.
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A minha dica: Pense como pode integrar os media na prática pedagógica quotidiana
das crianças de uma maneira intencional e quais são os objetivos educacionais que
deseja alcançar. Esta é a única maneira de as crianças no seu grupo adquirirem
aprendizagens de forma contínua através e com os media.

5. Parcerias com os pais
Até há poucos anos atrás, a cooperação com os pais significava, predominantemente,
um fluxo unilateral de informações do profissional de educação de infância para com
os pais relativamente ao progresso e ao comportamento da criança. No entanto, o
foco atual na parceria educacional concentra-se mais num intercâmbio bilateral e
cooperativo entre os profissionais do jardim de infância e os pais. O objetivo comum
da parceria educacional é o desenvolvimento ideal e o bem-estar da criança.
No centro de uma parceria educacional sustentável está a troca regular entre ambas as
partes. O jardim de infância só pode cumprir o seu dever de apoiar a família se os
profissionais do jardim de infância souberem qual é o estatuto social da família, quais
as suas as dificuldades atuais e de longo prazo e que princípios educacionais os pais
seguem. Para os pais, também valem a pena as várias possibilidades de participarem
da vida dos jardins de infância, por exemplo, participando nas reuniões entre pais e
professores, festas e projetos ou estabelecendo contato pessoal com outros pais e
profissionais do jardim de infância. Dessa forma, os pais têm a oportunidade de
participar dos processos de tomada de decisão, moldar ativamente o dia-a-dia do
jardim de infância, conhecer e compreender os temas atuais que são abordados no
jardim de infância com as crianças e também para ver a “sua” criança fora da rotina
familiar.
Também é importante uma parceria comunicativa e estável entre os pais e os
profissionais de educação de infância no que diz respeito ao fortalecimento da
literacia mediática nas crianças. Se ambos os lados discutirem as observações do
quotidiano no jardim de infância, assim como o uso dos media pela família e pela
criança, todos os participantes poderão atender melhor as crianças e suas
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necessidades. A partir daí, podem estabelecer-se formas comuns de apoio e
incentivo. Além disso, os educadores podem aconselhar os pais sobre as suas
competências educacionais em geral e sobre o uso dos media, em particular, e apoiálos nas suas incertezas e dúvidas.
A base para uma cooperação bem-sucedida é uma compreensão das respetivas visões
e uma mente aberta. Os fundamentos são o respeito, a tolerância e a aceitação. É
necessária uma atmosfera de igualdade e confiança que permita um intercâmbio
honesto e a longo prazo entre os profissionais e os pais nos jardins de infância e
esclareça, com eficiência, possíveis diferenças de opinião e conflitos.
A maioria dos pais está familiarizada com a sua tarefa de educação para os media.
Eles têm uma visão sensata do uso dos media e da perceção das suas crianças e
apoiam uma seleção adequada das ofertas dos media disponíveis, normalmente de
maneira ideal. Mas principalmente neste aspeto há incertezas nas famílias sobre
como lidar com os media. Os pais têm muitas perguntas concretas e gerais sobre o
uso dos media e as práticas educacionais. Essas perguntas podem ser, por exemplo:
Quais as ofertas dos media que são adequadas para a “minha” criança? Como protejo
a “minha” criança de conteúdos inapropriados? Como aproveitar ao máximo as
aplicações educacionais sem que a criança se torne muito dependente? Onde posso
obter aconselhamento e apoio relativamente a questões da educação para os media?
Qual o papel das personagens dos media na vida da “minha” criança? Porque é que
a “minha” criança considera a publicidade tão entusiasmante e como posso protegêla dos seus efeitos negativos? Os educadores podem abordar abertamente as
inseguranças familiares com dicas e sugestões e também ajudar os pais com
perguntas sobre educação para os media.

TEMAS DE
PREOCUPAÇÃO
Sustentabilidade
Proteção
Adequação
Conselho e suporte
Dependência

QUESTÕES FREQUENTES DOS PAIS
Quais as ofertas dos media que são adequadas para a
“minha” criança?
Como posso proteger a “minha” criança dos perigos dos
media?
Como posso escolher o conteúdo adequado dos media?
Quem me pode aconselhar e apoiar?
Como posso prevenir que a “minha” criança se torne
dependente de aplicações educacionais?

TABELA 2: PREOCUPAÇÕES DOS PAIS
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No que diz respeito à transparência dos jardins de infância, é essencial que os pais
sejam informados sobre qual a política da instituição que está a ser seguida para
fortalecer a literacia mediática. Isto beneficia tanto os pais quanto os profissionais no
jardim de infância. Os pais podem aprender quais são as experiências que a “sua”
criança têm em relação aos media, quais são as competências que ele ou ela já
demonstra no jardim de infância e como os profissionais de educação de infância
estão a começar a promover a literacia mediática. Os profissionais do jardim de
infância, por sua vez, recebem regularmente informações sobre o uso dos media em
casa, sobre as experiências acompanhadas e independentes no contexto familiar e
sobre as formas de promover a literacia mediática na família. A troca de informações
promove uma visão completa de cada criança individualmente e permite, também,
compreender os vários conceitos educacionais das famílias ao utilizarem os media.
Desta forma, pode-se identificar necessidades de ação e o jardim de infância, ou seja,
os seus profissionais, têm a oportunidade de coordenar o seu apoio individual à
criança, em conformidade com as informações disponíveis.
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POLÍTICAS DE LITERACIA MEDIÁTICA
(ORIENTAÇÕES CURRICULARES) NACIONAL)
(THE NATIONAL CURRICULUM)

JARDINS DE
INFÂNCIA

PROFISSIONAIS

CRIANÇAS

PAIS

EXPERIÊNCIAS

REFLEXÃO SOBRE AS EXPERIÊNCIAS
E
PROMOÇÃO DA LITERACIA MEDIÁTICA
GRÁFICO 2: MODELO PARA PROMOVER A LITERACIA MEDIÁTICA NA INFÂNCIA

Existem diferentes possibilidades para a implementação de uma parceria educacional
sustentável com os pais. Algumas delas são apresentados abaixo.
1.
Reuniões entre pais e educadores: reuniões entre pais e educadores focadas
em temas específicos são um serviço tradicional de educação e informação fornecido
pelos jardins de infância aos pais. No que se refere ao fortalecimento da literacia
mediática, as reuniões entre pais e educadores são adequadas para informar os pais,
por exemplo, sobre futuros projetos de educação para os media e os seus objetivos.
As possíveis preocupações, opiniões e atitudes dos pais em relação ao tema "media
no jardim de infância" tornam-se claras e podem ser discutidas abertamente.
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A minha dica: Na reunião de pais e educadores poderia, por exemplo, pensar na
importância da literacia mediática para crianças entre os três e os seis anos de idade.
Palestras ou breves contribuições de especialistas também são possíveis.

A reunião entre pais e educadores também oferece a oportunidade de fornecer aos
pais conselhos de especialistas sobre como apoiar os seus filhos no uso competente
dos media.
Uma reunião de pais e educadores é também uma oportunidade ideal para descobrir
quais os pais que podem estar a trabalhar no sector dos media (por exemplo, numa
biblioteca, numa agência de publicidade, numa editora ou em jornalismo) ou ter um
passatempo especial no sector de media (por exemplo, fotografia ou filmagem).

A minha dica: Recomendo que avalie as ofertas dos media para crianças junto com os
pais.

2.
Partilha de experiências: mesas-redondas regulares de pais, cafés dos pais ou
grupos de discussão dão aos pais a oportunidade de trocarem experiências e, assim,
ajudam a promover as práticas de educação no contexto familiar. Essas reuniões
podem ser organizadas e planeadas de forma independente pelos pais ou apoiadas e
resultantes de iniciativas do jardim de infância. Devido à importância dos media na
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vida das crianças, os pais geralmente têm um forte interesse na troca de pontos de
vista e práticas educacionais entre eles.

A minha dica: Como profissional de educação de infância poderia apoiar as
diferentes formas de troca de experiências - na medida do que é desejado pelos pais
- de uma forma moderada. Fornecer alguma informação, ou conselho, sobre como
os pais podem expressar a sua opinião pode facilitar o começo da troca de
experiências. Também pode ser muito útil fazer perguntas e registar as diferentes
opiniões numa tela. Assim, rapidamente perceberá quais as posições que estão
presentes entre os pais e se há preocupações ou receios sobre temas específicos.
Pode recolher perguntas abertas e passá-las novamente junto do próximo grupo de
discussão ou numa reunião específica com pais e educadores. Como profissional de
educação de infância não precisa de encontrar todas as respostas. Também é
possível envolver mais os pais no jardim de infância, por exemplo, dividindo a
pesquisa sobre o tema entre as mães e os pais.
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TABELA 3: EXEMPLO DE CHUVA DE IDEIAS PARA PAIS

Quais são os prós e os contra dos media na vida das crianças?
(por favor escreva a sua opinião)

Prós

Contra

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

3.
Entrevista aos pais: Esta abordagem ao envolvimento dos pais concentra-se
nos pais e nas suas experiências individuais. Numa conversa pessoal ou através de
um questionário podem ser usadas perguntas específicas sobre um tema para
recolher informações importantes e detalhadas sobre o uso e a importância dos
media dentro da família. Uma pesquisa utilizando um questionário anónimo também
proporciona aos pais a oportunidade de expressarem abertamente e sem hesitação as
suas preocupações e problemas. Além disso, os pais podem ser persuadidos, com
perguntas deliberadamente formuladas, a observarem (mesmo) as “suas” crianças
com mais atenção e a lidarem com a perceção e o uso concreto dos media por parte
delas. Através da reflexão direta acerca do comportamento da criança, os pais podem
tornar-se mais sensíveis ao tema. Além disso, os profissionais do jardim de infância
recebem informações e impressões importantes sobre as preferências individuais das
crianças fora da rotina do jardim de infância. Os recursos para os pais podem, assim,
ser preparados e direcionados de forma precisa, com base nos resultados da
pesquisa.
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A minha dica: O conjunto de perguntas para as entrevistas aos pais depende muito
do que gostaria de analisar em termos de resultados e de como gostaria de usar os
dados recolhidos para as práticas com as crianças. Para obter uma visão geral,
recomendo que use perguntas fechadas como, por exemplo, perguntas de escolha
múltipla. No entanto, se quiser obter uma visão diferenciada e individual das
diferenças e semelhanças entre famílias, bem como quais os desafios especiais com
que se deparará, as perguntas abertas com possibilidade de uma escolha livre das
respostas são uma boa opção. A utilização de um questionário misto, composto por
ambos os tipos de perguntas também é uma opção adequada. Um passo adicional
poderia ser publicar os resultados da pesquisa realizada junto dos pais no quadro
de avisos da sua instituição.
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TABELA 4: AMOSTRA DO QUESTIONÁRIO PARA PAIS

Como é que as crianças usam os media em casa?
(por favor escolha uma opção de resposta da escolha múltipla)

1 Quanto tempo o seu filho passa a
ver televisão?

a. 10-15 minutos
b. até 60 minutos
c. mais de 60 minutos

2 Tem regras familiares para o uso
dos media?

a. Sim
b. Não

3 A “sua” criança desrespeita as
regras em casa?

a.
b.
c.
d.

Nunca
Às vezes
Usualmente
Sempre

4 Costuma desrespeitar as regras em
casa?

a.
b.
c.
d.

Nunca
Às vezes
Usualmente
Sempre

5 A “sua” criança passa pelo menos
60 minutos por dia e realizar
alguma atividade física?

a. Sim
b. Não

6 A “sua” criança prefere jogar
sozinha nos dispositivos media?

a.
b.
c.
d.

Nunca
Às vezes
Usualmente
Sempre

7 A “sua” criança prefere brincar
com outras crianças?

a.
b.
c.
d.

Nunca
Às vezes
Usualmente
Sempre

Com a ajuda de entrevistas aos pais pode, por exemplo, apresentar as preferências
das crianças ou os desenvolvimentos reconhecíveis especificamente dentro de um
grupo etário de crianças no seu jardim de infância. Os resultados podem, por sua
vez, servir de base para a reflexão e oferecer uma oportunidade para promover uma
reunião sobre um tema específico para pais e educadores.

Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
de educação de infância e instituições comparáveis da Europa.

35
Manual Interativo de Educação para os Media em Educação de Infância

Revistas e boletins informativos para pais: Revistas e jornais para pais
oferecem a oportunidade no jardim de infância, por exemplo, de documentar as
opiniões expressas pelos pais sobre uma questão inquietante ou de realizar uma
entrevista com os pais sobre como eles lidam com um tema específico dos media.
Convites para “noites de pais”, grupos de discussão ou eventos planeados como
espetáculos sobre projetos também podem ser publicados em revistas e / ou boletins
informativos e, posteriormente, os resultados de entrevistas ou projetos podem ser
impressos.
4.

A minha dica: A revista dos pais oferece a oportunidade, por exemplo, de
documentar as opiniões expressas pelos pais sobre uma questão inquietante ou de
realizar uma entrevista com os pais sobre como eles lidam com um tema específico
dos media. Isto dará aos pais uma oportunidade de se manifestarem ou de se
identificarem com as impressões e opiniões de outros pais. Pode ser mais fácil para os
pais contactá-lo enquanto profissional para apoio e aconselhamento.

As revistas ou boletins informativos dos pais podem ser distribuídos digitalmente
por e-mail ou impressos em papel. Deve, entretanto, ser cuidadosamente
considerado se e quais os conteúdos que são publicados na página ou num blogue do
jardim de infância. O conteúdo que não é publicado numa área protegida pode ser
visto em praticamente qualquer lugar do mundo. Em qualquer caso, é necessário ter
antecipadamente declarações de consentimento e esclarecer os direitos autorais das
imagens, assim como esclarecer os direitos pessoais das pessoas apresentadas.
Os pais também podem realizar tarefas durante o planeamento e a implementação
das revistas ou boletins informativos como, por exemplo, escrever os textos,
selecionar os temas ou imprimir a revista são formas de estarem envolvidos no
processo. Durante as reuniões de pais, que ocorrem em intervalos regulares de
tempo, é possível discutir quais os temas que devem ser incluídos na revista e quais
as tarefas que podem ser distribuídas pelos pais.
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Há muitas maneiras de envolver os pais em oportunidades de participação e troca de
ideias. É importante considerar as diferentes motivações e a disponibilidade de
tempo, bem como o conhecimento e as competências dos pais e ver quem pode
apoiar este tipo de prática e quem pode participar, tendo em consideração a sua
conveniência.
A minha dica: Se houver uma certa regularidade das publicações, estas também
podem ser usadas para destacar aniversários ou para apresentar os portefólios das
crianças que darão entrada na escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e que poderá, por
exemplo, distribuir na festa de despedida, para que as crianças se lembrem dos
grandes e pequenos eventos do jardim de infância.

5.
Materiais informativos: Os projetos media construídos em grupo atraem mais
atenção para o tema dos media e para a educação para os media em jardim de
infância. Assim, é importante e aconselhável recolher e disponibilizar materiais com
informações sobre os media como, por exemplo, livros, jogos ou panfletos. Também
pode ser útil fornecer uma visão geral sobre as aplicações e páginas da internet
relacionadas com os media.

A minha dica: Os pais estão particularmente interessados em material informativo
que lhes dê dicas concretas e os ajude nas suas tarefas educativas. Alguns pais
também podem estar interessados em aprofundar os seus conhecimentos assistindo a
palestras ou seminários. Os programas promovidos por universidades, bibliotecas,
centros de educação e formação para adultos ou outras instituições de ensino podem
ser encontrados através das páginas da internet dos municípios ou das entidades
responsáveis pela ação na sua comunidade.
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A minha dica: Também é aconselhado que disponibilize, aos pais, os recursos media e
jogos para empréstimo. Deste modo, pode recorrer aos pais como ponto de referência
para relatarem as suas experiências dentro da família, por exemplo, durante uma
reunião entre pais e educadores.

Muitas vezes os pais têm algum tempo para relaxar e obter uma noção das atividades
desenvolvidas no jardim de infância quando vão buscar os seus filhos ao jardim.
Assim, os pais também podem ser encorajados a lidarem com o tema dos media se
tiverem acesso a material adequado, como, por exemplo, cartazes colocados em
frente ao portão da entrada do jardim. A atenção dos pais costuma ser atraída mais
rapidamente quando os pósteres são embelezados com colagens, fotografias e
pinturas das crianças.
Os pais também podem estar envolvidos na recolha de material informativo. A
maioria das famílias provavelmente já lidou com o assunto e está familiarizada com
as tarefas de educação para os media. Também podem existir pais que estejam
empregados no setor dos media ou possivelmente na pedagogia para os media e que
possam, portanto, fornecer recomendações ou materiais.

6.
Exposição de projeto: Os resultados de vários projetos de utilização criativa
dos media oferecem uma oportunidade única para entrar em contato com os pais.
Quer estes projetos sejam desenhos, colagens de fotografias, filmes realizados pelas
crianças ou peças em áudio, os resultados das crianças oferecem uma grande
oportunidade para convidar os pais para um espetáculo relativo ao projeto
desenvolvido. As crianças também devem estar envolvidas na apresentação do seu
trabalho.
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A minha dica: Também é possível imaginar um evento privado para as famílias,
prévio à apresentação pública dos trabalhos media produzidos pelas crianças, que é
integrado nas atividades já existentes no jardim de infância, como num festival de
outono ou uma festa de Natal.

7.
Dias abertos para pais: um dia aberto para os pais, onde eles passam um dia
inteiro nas instalações do jardim de infância: assim os pais não vêm apenas como os
seus filhos trabalham com os media e que resultados criativos alcançam na escola,
mas também têm a oportunidade perfeita para observarem uma etapa da vida das
crianças a que normalmente não têm acesso. Ao mesmo tempo, os pais podem
experimentar diretamente como os profissionais do jardim de infância implementam
a educação para os media nos seus jardins.

6. Enquadramento legal
Proteção legal da infância nos media
1.
A Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC) é a entidade portuguesa
responsável por classificar os videojogos, filmes e media lançados no mercado
Português, de acordo com a faixa etária recomendada do público recetor da
informação, tendo em consideração aspetos como, por exemplo, a violência ou a
linguagem. Para a classificação dos videojogos, a IGAC recorre a uma escala
adaptada do Sistema Europeu PEGI (Pan European Game information), apresentando
diferentes patamares, que refletem a idade mínima recomendada para o consumidor
e não o grau de dificuldade, entre “maiores de 4 anos", "maiores de 6 anos", “maiores
de 12 anos", “maiores de 16 anos” e "maiores de 18 anos". No entanto, em alguns
jogos pedagógicos comercializados em Portugal para bebés e crianças, também se
poderá observar outra nomenclatura como, por exemplo, recomendado para “0
anos”, “12 meses” ou “+3 anos”. Contudo, é importante salientar que deve ter
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sempre em consideração o desenvolvimento individual de cada criança quando
selecionar um recurso media, uma vez que num grupo etário é possível observar que
o nível de desenvolvimento das crianças é muito diversificado.
Estas não são avaliações pedagógicas, mas informam quais as idades consideradas
adequadas para que o produto referido não seja suscetível de ser prejudicial ao
desenvolvimento da criança ou do jovem, ou influencie negativamente a
personalidade da criança em causa, constituindo uma referência na proteção das
crianças e jovens, atendendo à sua faixa etária.

A minha dica: Recomendo que utilize materiais recomendados a partir dos 0 anos e
que considere quais as ofertas e conteúdos dos media que são adequados a crianças
pequenas.

2.
No caso de programas de televisão ou publicidade com conteúdo
questionável, como representações sexualizadas ou violentas, existem leis a serem
cumpridas relativas ao horário de transmissão deste tipo de programas e conteúdos.
Por exemplo, é proibida a publicidade a bebidas alcoólicas, na televisão e na rádio,
entre as 7 horas e as 22 horas e 30 minutos.
De igual modo, existe uma sinalização de emissão que apresenta símbolos sobre qual
a idade recomendada para um determinado programa. Estes símbolos variam entre o
símbolo “T”, quando se destina a todos os públicos, “ 10 AP”, quando se destinam a
espetadores com 10 ou mais anos de idade, sendo recomendado o aconselhamento
por parte dos pais em caso de assistência por espectadores com menos de 10 anos de
idade, “12 AT” nos programas destinados a espectadores com 12 ou mais anos de
idade, sendo recomendado o aconselhamento por parte dos pais em caso de
assistência por espectadores com menos de 12 anos de idade, “16” nos programas
destinados a espectadores com 16 ou mais anos de idade sendo que o conteúdo
destes programas pode revelar-se suscetível de influenciar de forma negativa a
personalidade da criança e do adolescente.
Ainda neste campo existem diretrizes que reconhecem que a publicidade dirigida a
crianças e jovens deve ter sempre em conta a sua vulnerabilidade psicológica, o que
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impede, por exemplo, a utilização de elementos suscetíveis de fazerem perigar a sua
integridade física ou moral, designadamente pelo incitamento à violência, pelo
incitamento direto a persuadirem os pais ou terceiros a comprarem os produtos ou
serviços em questão. Similarmente, existem restrições que se estendem a programas
televisivos nos 30 minutos anteriores e posteriores a programas infantis e a
programas televisivos que tenham um mínimo de 25% de espectadores com idade
inferior a 16 anos, além das salas de cinemas com este tipo de classificação etária.
Na prática, isso significa que as crianças mais novas, no entanto, também podem
visualizar ofertas aparentemente não são apropriadas para essa faixa etária. A
realidade observada ou programas de notícias podem ser particularmente
problemáticos para crianças e jovens.
3.
Na Internet e no acesso a conteúdos online, alguns operadores de
telecomunicações dispõem de softwares de proteção para crianças e jovens que
permitem aos pais utilizarem ferramentas para bloquear conteúdo inadequado da
Internet para crianças, dependendo da idade, ou para ativar conteúdo considerado
adequado, através das opções de controlo parental. Grande parte dos dispositivos
tecnológicos também apresenta a opção de bloquear ou autorizar o acesso a
determinados conteúdos mediante a alteração das definições prévias do dispositivo,
protegendo algumas ações através de códigos de ativação.

A minha dica: Existem aplicações móveis para crianças pequenas, como jogos
simples ou livros infantis animados, para tablets e telemóveis inteligentes em
grande número. Mas, mesmo aqui, há alguns problemas, e é por isso que as
aplicações devem sempre ser usadas sob a supervisão de um adulto. Muitas
aplicações contêm, por exemplo, lojas ou anúncios de publicidade na própria
aplicação. Além disso, como especialistas em educação ou enquanto pais, devem
avaliar individualmente se o conteúdo é adequado para a criança em questão.
Embora haja um sinal de referência quanto à idade recomendada para o contato com
uma aplicação nas lojas de aplicações, isso não deve ser tido como uma verdade
absoluta, mas como uma referência da Inspeção Geral das Atividades Culturais
(IGAC) em Portugal, que segue uma escala de classificação europeia (PEGI), com
ligeiras alterações.
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A omnipresença e diversidade dos media apresentam enormes desafios para a
proteção legal das crianças e jovens nos media. Por um lado, o grande número de
diferentes media e principalmente dos canais de distribuição eletrónicos,
transfronteiriços e confusos, tornam cada vez mais difícil impor mecanismos efetivos
de controlo. Por outro lado, os mecanismos de proteção são necessários devido ao
crescente conteúdo relevante para a proteção das crianças e dos jovens, que se
espalha cada vez mais, principalmente devido ao desenvolvimento das tecnologias e
à globalização destes recursos na sociedade. Para as crianças entre os três e os seis
anos de idade, uma introdução consciente e o uso supervisionado dos media parece
absolutamente necessário.
Mais informações podem ser obtidas em:
Cuidados a ter na TV http://www.lasics.uminho.pt/edumedia/wpcontent/uploads/2012/02/ComoTVer.pdf
(exemplo de recurso):
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/um_guia_para_os_pais_Panfleto sobre o tema:
_educacao_e_os_novos_media_0.pdf
Informação sobre direitos https://www.seguranet.pt/sites/default/files/creative_commons2.pdf

autorais
e
(exemplo):

licenças

Direitos de Autor – Publicação de imagens e fotografias
Hoje, em muitos jardins de infância, é comum divulgarem publicamente os trabalhos
pedagógicos realizados. Para além de artigos nos jornais locais ou regionais, muitas
vezes há uma página online no qual são publicadas fotografias das crianças,
funcionários e projetos.
Contudo, em Portugal, existem diretrizes legais e éticas específicas relacionadas com
o uso dos media por crianças pequenas. As principais precauções em Portugal têm
sido a proteção da identidade, a regulação do acesso aos dados e a proteção dos
direitos das crianças. Segundo as leis em vigor, para recolher e utilizar os dados das
crianças, incluindo imagem e som, os procedimentos necessários para a recolha de
dados em contexto formal incluem um pedido de autorização dirigido à DireçãoGeral da Educação para a realização de inquéritos escolares; um pedido de
autorização dirigido à Comissão Nacional de Proteção de Dados; um pedido de
autorização dirigido ao representante legal das crianças participantes.
Portanto, assim como acontece como os produtos impressos, deve ser obtida uma
declaração de consentimento da pessoa representada ou do pai ou responsável pela
criança ou jovem.
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As entidades responsáveis pela proteção de crianças e jovens à exposição a media e
ambientes de TIC a nível nacional são a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a
Direcção-Geral da Educação (GDE) e a Entidade Reguladora da Comunicação Social.
Importa ainda referir que, de acordo com o Regulamento 2016/679 de 27 abril
(Regulamento Geral sobre a Proteção da Dados - RGPD), o tratamento de dados de
crianças e jovens merece especial proteção, quer dos dados pessoais, como face aos
riscos, uma vez que este público se encontra menos ciente dos mesmos. A proteção
específica refere-se à utilização de dados pessoais de crianças para efeitos de
comercialização ou de criação de perfis de personalidade ou de utilizador, assim
como à recolha de dados pessoais em relação às crianças aquando da utilização de
serviços disponibilizados diretamente às crianças. O tratamento de dados de
menores de 16 anos só é legal se for obtida autorização dos titulares de
responsabilidade parental.

A minha dica: Não deixe de discutir com os pais a publicação de fotos que mostram as
crianças e/ou as suas famílias.

Mais informações podem ser encontradas em:
Informação sobre a Comissão Nacional
de Proteção de Dados:
Informação sobre Inquéritos/realização
de estudos em Meio Escolar:
Visão geral dos direitos de autor
(exemplo de perguntas frequentes):
Lei Portuguesa para os direitos de autor:

https://www.cnpd.pt/
http://www.dge.mec.pt/inqueritos-em-meioescolar-0
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/web/obser
vatory/faqs-on-copyright-pt#1/
https://www.spautores.pt/assets_live/165/codigo
dodireitodeautorcdadclei162008.pdf
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Outras informações:
Aprender a estar online:
https://www.internetsegura.pt/sites/default/files/Booklet_Aprende%20a%20Estar%20Online_0.pdf

Aprender com a Rede de Bibliotecas Escolares:
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/np4/?newsId=681&fileName=Aprender_com_a_biblioteca_escolar.pdf

Folheto de sensibilização para a utilização segura de dispositivos móveis:
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/folheto_tablet.pdf

Tu e Internet - brochura sobre o (ab)uso, crime e denúncia:
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/tu_e_a_internet_brochura_0.pdf

Carta dos Direitos das Crianças:
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/carta_dos_direitos_das_criancas_0.pdf
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Módulo 2 – Conhecimentos essenciais sobre as novas
tecnologias dos media
No sentido de trabalhar ativa e criativamente com os media e transmitir esses
conhecimentos às crianças faz sentido obter alguns conhecimentos essenciais sobre as
novas tecnologias dos media. O objetivo não é entender a tecnologia detalhadamente,
mas obter uma compreensão básica das funcionalidades e capacidades das
tecnologias dos media. O módulo Conhecimentos essenciais sobre as novas tecnologias dos
media destina-se principalmente a profissionais de educação de infância tecnicamente
inexperientes, a fim de capacitá-los para trabalhar ativa e criativamente com os
media. Também se recomenda o uso deste módulo para atualização e
aprofundamento do conhecimento já existente.
Este módulo explica os componentes e funções de um computador e fornece
informações sobre diferentes tipos de computadores, como computadores portáteis,
tablets ou telemóveis inteligentes. Também apresenta conteúdos relacionados com a
internet e a diferença entre hardware e software.

A minha dica: Se pretende praticar a utilização de dispositivos tecnológicos, como o
computador ou o tablet de uma maneira mais concreta e direcionada, recomenda-se
que faça um curso de formação apropriado. Pode, por exemplo, encontrar ofertas locais
na página da web dos vários centros de educação e formação para adultos (ex.
programa Qualifica ou no IEFP).

1. O que é um computador?
O computador é um dispositivo eletrónico usado para processar dados e
informações. Este dispositivo pode armazenar, processar e recuperar dados. Ele
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permite que o seu utilizador escreva textos, envie emails, jogue e navegue na Internet.
Também pode ser utilizado para criar ou editar apresentações, folhas de cálculo,
fotografias ou vídeos.
Todos os computadores têm uma coisa em comum: o hardware e o software.
Hardware é qualquer parte de um computador que tenha uma estrutura física, como
um rato ou um teclado. Hardware também inclui todas as partes dentro de um
computador.

FIGURA 1: HARDWARE – COMPUTADOR DE SECRETÁRIA E COMPONENTES INTERNOS

Software é o conceito utilizado para programas e dados associados. Isso significa que
consiste numa coleção de instruções onde se informa o hardware sobre o que fazer e
como fazer. Os jogos digitais, processadores de texto ou navegadores da web são
exemplos de software.

FIGURA 2: EXEMPLOS DE SOFTWARE

Todo o que é feito num computador depende dos conteúdos do hardware e do
software. Por exemplo, é possível navegar numa página da internet e num
navegador da internet (software) e navegar pelas páginas com a ajuda do rato
(hardware). Existem diferentes hardwares em diferentes tipos de computadores.
Diferentes tipos de computadores costumam usar diferentes tipos de software.

2. Diferentes tipos de computadores
Quando a maioria das pessoas ouve a palavra computador, pensa num computador
pessoal (PC), como um computador de mesa ou portátil. No entanto, existem
computadores de diversos formatos e tamanhos que desempenham muitas funções
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diferentes nas nossas vidas diárias: retirar dinheiro de uma caixa eletrónica, ler os
códigos de barras de alimentos no supermercado ou usar uma calculadora também
são funções de um computador. O tipo de computador mais conhecido é o
computador de secretária, que é utilizado pela maioria das pessoas no trabalho, em
casa ou na escola. Os computadores de secretária foram desenhados de modo que
possam ser colocados numa mesa e apresentam geralmente diferentes partes como:
Torre do computador pessoal, um monitor, um teclado e um rato.

FIGURA 3: COMPUTADOR DE SECRETÁRIA

Outro tipo de computador bem conhecido é o computador portátil. Estes
computadores são portáteis e operados por bateria. Eles são, portanto, mais flexíveis
do que os computadores de secretária e podem ser usados em praticamente qualquer
lugar.

FIGURA 4: COMPUTADOR PORTÁTIL
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Como o computador portátil, os tablets são desenhados para serem portáteis.
Contudo, estes oferecem experiências diferentes. A diferença mais óbvia é que a
maior parte dos computadores tablet não têm teclado ou painel tátil. Em vez disso,
todo o seu ecrã é sensível ao toque, ou pode utilizar-se um teclado virtual que pode
ser tocado, e os dedos podem ser utilizados como o ponteiro do rato. O computador
tablet não consegue fazer, necessariamente, tudo o que faz um computador
tradicional. Muitas pessoas preferem trabalhar com determinados programas no
computador tradicional como o computador de secretária ou portátil em vez do
tablet. Contudo, a conveniência do computador tablet faz dele ideal enquanto
segundo computador.

FIGURA 5: TABLET

O servidor é um computador que envia informações para outros computadores em
rede. Por exemplo, ao usar a Internet, alguém observa algo armazenado num servidor.
Muitas empresas também usam servidores de arquivos locais para armazenar e
compartilhar arquivos internamente.

FIGURA 6: SERVIDOR EM REDE

Muitos dos dispositivos eletrónicos e dos media atuais são basicamente
computadores especializados, embora nem sempre sejam associados a eles. Aqui
estão alguns exemplos:
Telemóveis inteligentes: um telemóvel inteligente é uma versão mais poderosa do
telemóvel convencional. Além dos mesmos recursos básicos: chamadas telefónicas,
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correio de voz, SMS, os telemóveis inteligentes podem ligar-se à Internet via LAN sem
fios (Wi-Fi) ou uma rede móvel. Isso significa que os telemóveis inteligentes podem
ser usados para as mesmas coisas normalmente feitas num computador, como:
verificar e-mails, navegar na Internet ou fazer compras online. A maioria dos
telemóveis inteligentes usa uma tela sensível ao toque, o que significa que não existe
um teclado físico no dispositivo. Em vez disso, tocamos num teclado virtual e
usamos os nossos dedos para interagir com a tela. Outros recursos-padrão incluem
uma câmara digital de alta qualidade e a capacidade de reproduzir arquivos de
música e vídeo digitais. Para muitas pessoas, um telemóvel inteligente pode até
substituir dispositivos media, como um computador, incluindo um leitor de música
digital e uma câmara digital, tudo no mesmo dispositivo.

FIGURA 7: TELEMÓVEL INTELIGENTE

3. O computador por dentro
À primeira vista, as pequenas partes de um computador podem parecer
complicadas. No entanto, o interior da torre de um computador pessoal não é
particularmente misterioso. Na secção seguinte serão apresentadas e explicadas
algumas partes básicas para que qualquer pessoa que não esteja familiarizada com
computadores possa entender o que está a acontecer dentro de um computador.
Placa-mãe
Unidade Central do Processamento
Memória RAM
Unidade de Disco Rígido
PCIs

FIGURA 8: O COMPUTADOR POR DENTRO
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A placa-mãe é a principal placa de um computador. É um disco fino contendo a
Unidade central de Processamento (CPU), memória, um disco rígido e conectores de
unidade ótica, placas de expansão para controlar vídeo e áudio e conexões para as
portas do computador (por exemplo, portas USB). A placa-mãe liga-se direta ou
indiretamente a qualquer parte do computador.

RAM (Memória de acesso aleatório) é a memória de curto prazo do sistema. Sempre
que um computador executa cálculos, armazena temporariamente os dados na RAM.
Esta memória de curto prazo desaparece quando o computador é desligado. Ao
trabalhar num documento, folha de cálculo ou qualquer outro tipo de arquivo, é
necessário gravá-lo para não o perder. Ao guardar um arquivo, os dados são
gravados no disco rígido que serve como uma memória de longo prazo. A RAM é
medida em megabytes (MB) ou gigabytes (GB). Quanto mais RAM um computador
tiver, mais coisas ele poderá fazer ao mesmo tempo. Se não houver RAM suficiente, o
computador ficará lento quando vários programas estiverem abertos. É por isso que
muitas pessoas adicionam RAM extra aos seus computadores para melhorar o
desempenho.

Fácil de compreender volume/tamanho: compare byte, kilobyte, megabyte,
gigabyte, terabyte
1 Byte
1 letra ou digito
1 Kilobyte (KB) = 1000 Byte
1 página de um livro
Megabyte (MB): 1 MB = 1000 KB
3-4 MB
1 fotografia
Gigabyte (GB): 1 GB = 125 MB = 125000 KB
5 GB
1 filme de um DVD de qualidade
Terabyte (TB): 1 TB = 125 GB = 125000 MB
7,5 TB
Biblioteca do Congresso, Washington DC, Estados Unidos da
América
TABELA 3: COMPARAÇÃO VOLUME/TAMANHO
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Software, documentos e outros arquivos são armazenados no disco rígido. O disco
rígido é uma memória de longo prazo, o que significa que os dados permanecem
armazenados mesmo se o computador estiver desligado ou desconectado da fonte de
alimentação. Quando um programa é executado ou um arquivo é aberto, o
computador copia alguns dos dados do disco rígido para a RAM. Quando um
arquivo é guardado, os dados são copiados de volta para o disco rígido. Quanto mais
rápido o disco rígido, mais rápido um computador pode iniciar e carregar
programas.

A minha dica: Se decidir abrir a torre do computador pessoal e dar uma olhadela
no interior, certifique-se que desligou primeiro o computador da fonte de
alimentação. Antes de tocar no interior do computador toque num objeto de metal
ou numa parte metálica da torre do computador pessoal para eliminar a
eletricidade estática. A eletricidade estática pode ser transmitida através de
circuitos de computador, o que pode causar sérios danos ao computador. Pode
também utilizar um computador antigo.

A maioria dos computadores possui aberturas de expansão na placa-mãe, permitindo
a adição de diferentes tipos de placas de expansão. Às vezes, eles são chamados de
placas PCI (Barramento para conectar periféricos). Pode não ser necessário adicionar
placas PCI porque a maioria das placas-mãe possui placas de vídeo, som e rede
incorporadas.
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A minha dica: Olhar para dentro de um computador pode ser uma experiência
interessante para as crianças nos jardins de infância. As crianças podem tentar
identificar as diferentes partes. Deixe que elas expliquem como imaginam que
um computador funciona e por que precisam dos componentes apropriados.
Isso estimula a imaginação das crianças. Depois, pode discutir de uma forma
amigável a função real de cada parte, individualmente. Isso dará às crianças uma
boa ideia de como funciona um computador. Depois de olharem para dentro de
um computador, elas podem receber uma folha e ser convidadas a desenhar as
diferentes partes do computador.
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EXERCÍCIO 1: DESENHA O QUE ESTÁ DENTRO DO COMPUTADOR E DIZ COMO PENSAS QUE QUE FUNCIONA.

O que está dentro do

Desenha e diz como se chama

computador?

esta parte
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4. Portas e botões de um computador
Cada computador é diferente: os botões, portas e tomadas de rede são diferentes de
um computador para outro. No entanto, existem algumas portas e botões que são
encontrados na maioria dos computadores de secretária. Aprender a usar essas
portas ajuda quando precisamos de ligar algo ao computador: como um tablet, uma
impressora, um teclado ou um rato.
Na parte traseira da torre do computador pessoal há portas de conexão que são
desenhadas para dispositivos específicos. A sua localização varia de um computador
para outro e muitas empresas têm as suas próprias portas especiais para dispositivos
específicos. Algumas das portas podem ser codificadas por cores, o que ajuda a
determinar que porta é usada com cada dispositivo específico.

Unidade de disco ótico: geralmente descrita como
uma unidade de CD-ROM ou DVD-ROM. Permite que
CDs e DVDs sejam lidos num computador. CDs e DVDs
geralmente começam por si mesmos. Se não for este
o caso, o CD ou DVD pode ser iniciado a partir do
Explorer. Pode ser necessário instalar um software
especial para reproduzir CDs ou DVDs.
Porta USB (Universal Serial Bus): a maioria dos
computadores de mesa tem várias portas USB. Estas
podem ser usadas para ligar quase qualquer tipo de
dispositivo, incluindo rato, teclados, impressoras,
câmaras digitais e tablets. Geralmente aparecem na
parte da frente e na parte de trás do computador.

Entrada e saída de áudio: Muitos computadores
possuem conectores de áudio na parte frontal da
torre do computador, que permitem ligar facilmente
colunas, microfones e auriculares de ouvido.
Interruptor de energia: O interruptor de energia é
usado para ligar e desligar o computador.
FIGURA 9: PARTE DA FRENTE DE UM COMPUTADOR DE SECRETÁRIA

A figura seguinte mostra as conexões mais importantes na parte traseira de um PC
de secretária que podem ser necessárias para o trabalho diário nos jardins de
infância.
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Tomada de energia: liga o cabo de energia ao
computador.

Portas USB: na maioria dos PC de secretária, a
maioria das portas USB está localizada na parte de
trás da torre do computador. Em geral, o rato e o
teclado devem estar conectados a essas portas. As
portas USB frontais devem ser mantidas livres
para tablets, câmaras digitais e outros
dispositivos.

Entrada e saída de áudio: quase todos os
computadores têm duas ou mais portas de áudio
onde pode ligar vários dispositivos incluindo
colunas, microfones e auriculares de ouvido.
FIGURA 10: PARTE DE TRÁS DE UM COMPUTADOR DE SECRETÁRIA

A minha dica: Existem muitos outros tipos de conexões. Se o seu computador tiver
portas que não conhece, consulte o manual para obter mais informações ou o
administrador do computador.

5. Periféricos
A configuração mais usual do computador inclui a torre do computador pessoal, o
monitor, o teclado e o rato. Além disso, existem diferentes tipos de dispositivos que
se podem ligar com as portas adicionais presentes num computador. A estes
dispositivos adicionais chamamos de periféricos. De seguida, serão descritos os mais
importantes, que podem ser utilizados no dia-a-dia nos jardins de infância.
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Impressora: a impressora é usada para imprimir documentos, fotografias e qualquer
coisa que apareça no seu ecrã. Existem diferentes tipos de impressoras, incluindo a jato
de tinta, laser ou impressoras de fotografias. Quando se trabalha em jardim de
infância, as fotos e as colagens feitas pelas crianças podem ser impressas rapidamente
e com facilidade, permitindo que as crianças possam levar os resultados do trabalho
com os media para casa.

FIGURA 11: IMPRESSORA

Scanner: Com um scanner, uma imagem física ou documento pode ser copiado e
armazenado no computador como uma imagem digital (legível pelo computador).
Muitos scanners fazem parte de um dispositivo multifuncional que pode digitalizar e
copiar documentos, mas também estão disponíveis como scanners separados de
mesa ou de mão. Um scanner no jardim de infância pode ser usado, por exemplo,
para digitalizar as imagens pintadas à mão das crianças, que podem ser usadas em
documentação digital ou colagens.

FIGURA 12: A SCANNER

Colunas/auriculares de ouvidos: colunas e auriculares de ouvidos são dispositivos
de saída e enviam informações do computador para o utilizador. Nesse caso,
permitem que consiga ouvir sons e músicas. Dependendo do modelo, eles podem ser
ligados à porta de áudio ou à porta USB. Alguns monitores também possuem colunas
incorporadas. Tablets e telemóveis inteligentes possuem colunas incorporadas. As
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colunas podem ser usadas, por exemplo, para reproduzir gratuitamente rádios
online ou para ouvir sons ambientais e de animais de um banco de dados de som
online.
Microfone: o microfone é um tipo de dispositivo de entrada que recebe a informação
dos utilizadores. Os microfones são usados para falar com outra pessoa pela Internet
e permitem gravar som. Muitos computadores portáteis e tablets possuem
microfones incorporados. No jardim de infância, um microfone pode ser utilizado
para trabalhos criativos com crianças, por exemplo, para gravar uma peça de rádio
especial com as crianças. Também pode ser utilizado para registar o nível de
linguagem de uma criança e avaliá-la mais tarde junto com seus pais.
Câmaras digitais: Com uma câmara digital pode tirar fotografias ou fazer vídeos em
formato digital. Se ligar a câmara a uma porta USB do seu computador poderá
transferir imagens da câmara para o computador. No jardim de infância podem, por
exemplo, colecionar fotografias ou editar fotografias através de programas de edição e
depois imprimir.
Tablets e telemóveis inteligentes: Hoje em dia, todos os tablets e os telemóveis
inteligentes são equipados com um cabo USB para que possa ligar estes dispositivos
ao computador. Isto permite que fotografias, vídeos e gravações de áudio sejam
transferidos para edição posterior ou backup.

6. Software Básico – Sistema operativo e Aplicações
O Sistema operativo (OS) é o software mais importante que o nosso computador
possui. Ele permite gerir a memória e os processos do computador, bem como todos
os softwares e hardwares. Também permite a comunicação com o computador. Sem
um sistema operacional, um computador é inútil. Geralmente, vários programas de
computador diferentes são executados simultaneamente e todos precisam de aceder
a CPU, a RAM e ao disco rígido do computador. O sistema operacional coordena tudo isso
para garantir que cada programa receba o que precisa.
Os sistemas operacionais geralmente são pré-instalados em cada computador. A
maioria das pessoas usa o sistema operacional que acompanha o computador, mas é
possível atualizar ou até mesmo alternar sistemas operacionais. Os três sistemas
operacionais mais comuns para computadores de secretária e portáteis são o Microsoft
Windows, macOS e Linux. Para tablets e telemóveis inteligentes, os sistemas operacionais
mais comuns são os sistemas operacionais modernos Android e iOS que usam um
interface gráfico do utilizador (GUI). O GUI permite clicar com o rato em ícones, botões e
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menus e tudo é claramente representado no ecrã por uma combinação de gráficos e
texto.
A interface do utilizador de cada sistema operacional tem aparência e
comportamento diferente; portanto, mudar para um sistema operacional diferente
pode parecer pouco familiar no início. No entanto, os sistemas operacionais
modernos são projetados para serem fáceis de usar e a maioria dos princípios básicos

é a mesma.

FIGURA 13: INTERFACES DO UTILIZADOR – SISTEMAS OPERATIVOS

Uma aplicação (app) é um tipo de software que permite realizar tarefas específicas.
Quando uma aplicação é aberta, ela é executada no sistema operacional até ser
fechada. Várias aplicações podem ser abertas ao mesmo tempo. Existem inúmeras
aplicações ou programas para computadores de secretária. Algumas são mais
extensas (isto é, Microsoft Word), enquanto outras podem fazer apenas uma ou duas
funções (ou seja, um relógio ou uma aplicação de calendário). Os computadores de
secretária e os portáteis não são os únicos dispositivos que podem executar
aplicações ou programas. Aplicações para dispositivos móveis, como telemóveis
inteligentes e tablets também podem ser descarregadas.

FIGURA 14: VÁRIAS APLICAÇÕES
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7. Utilizar o computador
Um computador é muito mais do que apenas outro dispositivo convencional. A
riqueza das possibilidades e das informações que oferece pode ser esmagadora, pois
há muito que pode ser feito com um computador, e utilizá-lo pode ser uma boa
experiência. De seguida, apresentam-se algumas informações básicas sobre o que um
utilizador pode fazer:

Aprender a utilizar um novo programa
Nos módulos seguintes são introduzidos novos programas e aplicações que oferecem
suporte à educação para os media com crianças, de forma criativa, e que são muito
úteis. Nem todos os programas serão explicados em detalhe, alguns apenas serão
recomendados. Portanto, faz sentido que considere como aprender a utilizar um
novo programa de forma autónoma.
A minha dica: Começar a utilizar um novo programa no computador pode parecer
uma experiência esmagadora, mas lembre-se de que já sabe mais do que pensa.
Mesmo que o ecrã à sua frente pareça completamente desconhecido, tudo o que já
aprendeu sobre o seu computador e outros programas até o momento ajudará a
descobrir o que fazer de seguida. Se passar mais tempo com um novo programa,
sentirá que este será mais familiar para si.

A primeira coisa a fazer ao abrir um novo programa é procurar recursos familiares.
Pode não ser imediatamente óbvio, mas a maioria dos programas de computador
têm certas funções básicas em comum – aquilo que aprendeu com um programa irá
ajudar quando aprender um novo programa. Por exemplo, muitos atalhos de teclas
permanecem os mesmos de um programa para outro. A maioria dos programas
também têm menus de arquivo e edição, e geralmente estão no mesmo lugar: na
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parte superior do ecrã, como um menu pendente ou numa barra de menus. Os
menus de arquivo e edição geralmente contêm funções semelhantes em cada
programa. Saber que a função de impressão é exibida no menu de arquivos do
Microsoft Word permite ter uma ideia inicial de onde procurar esta função em outros
programas.

A minha dica: Ao mudar de um PC para um Mac ou vice-versa, as combinações de
teclas permanecem praticamente as mesmas. Simplesmente substitua a tecla
Command num Mac pela tecla Ctrl num PC. Por exemplo, a combinação chave das
teclas para a função: Recortar é Ctrl + X num PC e Command + X num Mac.

Ao pesquisar um novo programa para encontrar algumas funções, pode ajudar
procurar nas barras de menus ocultos. Muitos programas têm barras de ferramentas,
barras laterais ou painéis que podem ser ocultados ou tornados visíveis, e eles são
geralmente ocultos ao iniciar o programa.
Se o programa a ser utilizado contiver muitos elementos desconhecidos ou se houver
uma função que é simplesmente desconhecida, mantenha a calma. Ainda existem
algumas coisas simples a fazer para contornar um programa.

As empresas de software sabem que a maioria dos utilizadores terá dúvidas sobre
como utilizar os seus programas, de modo que incluem recursos de ajuda integrados.
Normalmente, é possível aceder à função de ajuda de um programa clicando no
menu de ajuda (às vezes, representado por um símbolo de ponto de interrogação) na
parte superior do ecrã. Ele fornece instruções sobre como proceder, dicas de solução
de problemas e respostas a perguntas frequentes. Alguns recursos de ajuda incluem
links para fóruns de ajuda on-line onde os utilizadores podem publicar as respostas
para as perguntas uns dos outros.

Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
de educação de infância e instituições comparáveis da Europa.

60
Manual Interativo de Educação para os Media em Educação de Infância

FIGURA 15: FUNÇÃO DE AJUDA NO WORD

A minha dica: Se não conseguir encontrar um recurso de que precisa, tente pesquisar
uma solução no Google. Aí, irá encontrar, muito provavelmente, tutoriais ou
publicações de outros utilizadores que explicam como usar esse programa. Também
pode pesquisar no YouTube vídeos tutoriais sobre o programa que está a utilizar.

Descarregar ficheiros no computador
Nos módulos seguintes, assim como nos exemplos práticos, será mencionado
repetidas vezes que fotografias, vídeos ou outros arquivos podem ser carregados de
um dispositivo para outro, como por exemplo de um tablet para um computador.
Como isso funciona será explicado abaixo.
O primeiro passo é ligar o dispositivo media no qual os arquivos estão armazenados
(por exemplo, a câmara digital, tablet ou telemóvel inteligente) ao computador. A
maneira mais fácil é ligar o dispositivo ao computador através de um cabo USB.
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FIGURA 16: CABO USB (ESQUERDA) E PORTA USB (DIREITA)

Para o sistema operacional Windows, o dispositivo deve ser exibido em
"Computador" / "Meu PC" ou em "Dispositivos e unidades". Para chegar ao diretório
do dispositivo escolhido clique duas vezes no dispositivo exibido no ecrã para que
seja primeiro desbloqueado. É possível que o dispositivo (geralmente um telemóvel
inteligente ou tablets) esteja protegido por PIN. Para tablets e telemóvel inteligente
mais novos (com o sistema operacional Android) irá aparecer uma mensagem no
ecrã do seu dispositivo: "O dispositivo está ligado via USB". Clique para mais opções.
Aí é possível selecionar como o dispositivo deve ser utilizado via USB. Ao selecionar
"Transferir arquivos" é possível aceder a todos os dados do dispositivo.

FIGURA 17: ACEDER E TRANSFERIR DADOS

De seguida, a pasta apropriada deve ser selecionada. Nesse caso, os arquivos de
fotografias devem ser transferidos de um telemóvel inteligente para o computador.
No arquivo do dispositivo várias pastas estão agora disponíveis no computador. As
fotografias estão localizadas na pasta DCIM (= Imagens da Câmara Digital), que é
aberta clicando duas vezes.
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FIGURA 18: COMO TRANSFERIR FOTOGRAFIAS

Agora, as fotografias podem ser copiadas para a memória do computador. Para fazer
isso, selecione todas as fotografias que deseja copiar. Uma maneira de selecionar logo
todas as fotografias é fazer um quadrado em redor de todas as fotografias com o rato.
As fotografias podem ser copiadas com o botão direito do rato para a pasta desejada
do computador. Clicando com o botão direito do rato no marcador, é acerta uma
pequena janela. Agora é possível clicar com o botão direito do rato no campo
"copiar". A pasta na qual os arquivos de fotografias devem ser copiados pode ser
aberta. Na pasta desejada, clique novamente com o botão direito do rato e selecione
com o botão esquerdo do rato a opção "colar". Desta forma, os arquivos são
transferidos para o computador. Dependendo de quão grandes são os arquivos e
quantos arquivos foram selecionados, isso pode levar algum tempo. Nesse caso, uma
barra de carregamento é aberta, que mostra o progresso da transferência.
Essa maneira de transferir arquivos de um dispositivo media para um computador
com Windows é apenas uma entre muitas. Copiar e colar também pode ser feito
utilizando "arrastar e soltar" ou combinação de teclas (atalho). Com outros sistemas
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operacionais no computador (por exemplo, macOS) ou dispositivos media (por
exemplo, iOS), este processo pode variar um pouco.

8. Utilizar a Internet
A Internet é uma rede global de bilhões de computadores e outros dispositivos
eletrónicos. Através da Internet, é possível aceder a quase todas as informações
disponíveis, comunicar-se com as demais pessoas do mundo e muito mais. Tudo
pode ser feito no computador, por exemplo, em casa. Um dispositivo deve estar
ligado à Internet antes que possa ser acedido. Ao planear a utilização da Internet nos
jardins de infância, geralmente é necessário adquirir o serviço de ligação à Internet de
uma empresa de telecomunicações, que provavelmente será feito com recurso a um
telefone ou uma ligação por cabo. Outros dispositivos podem-se ligar, geralmente,
via Wi-Fi ou ligações de Internet móveis.
A maioria das informações na Internet pode ser encontrada em páginas. Uma vez
conectado à Internet através de um programa chamado browser da web que pode ser
utilizado para aceder a websites. Os browsers mais populares são o Google Chrome,
Firefox, Safari, Microsoft Edge e Opera.
Um website é uma coleção de textos, imagens e outros recursos relacionados. Os
websites podem assemelhar-se a outras formas de media, como artigos de jornais ou
programas de televisão, ou podem ainda ser interativos nos computadores. O
propósito de um site pode ser quase qualquer um: uma plataforma de notícias, uma
biblioteca online, um anúncio, um fórum para troca de imagens ou um website
educacional.

FIGURA 19: BROWSER DA WEB

O Browser da web permite que as pessoas se liguem umas às outras e visualizem
websites. O navegador da Web em si não é a Internet, mas exibe páginas na Internet.
Cada website tem um endereço único. Ao inserir este endereço no navegador da web
é possível ligar-se a este website e o navegador irá exibir essa página web. Os
websites geralmente têm links para outros websites, também chamados de
hiperligações. Estas hiperligações são frequentemente parte do texto da página da
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web. Elas apresentam geralmente a cor azul e, às vezes, são sublinhados ou estão em
negrito. Ao clicar no texto, o navegador carrega outra página. Os autores da Web
usam hiperligações para ligar páginas relevantes entre si.
Esta rede de links é uma das características mais exclusivas da Internet e é chamada
World Wide Web (WWW), normalmente conhecida como Web. Cada página da Web
tem um endereço único chamado URL (Uniform Resource Locator). O URL muda ao
clicar num link e o navegador carrega uma nova página. Inserir um URL na barra de
endereços do navegador faz com que o navegador carregue a página associada a esse
URL. É como um endereço que diz ao navegador onde ir na Internet.

A minha dica: Se está à procura de algumas informações na Internet o uso, de um
motor de pesquisa pode ajudar. Um motor de pesquisa é um site projetado
especialmente para ajudar a encontrar outros sites. Quando digitar palavras-chave ou
termos num motor de pesquisa, aparecerá uma lista de sites relevantes de acordo
com as suas palavras-chave. O motor de pesquisa mais popular é o Google, seguido
pelo Bing, Yahoo e Baidu. Também pode usar os motores de pesquisa para encontrar
vários materiais para o seu trabalho diário no jardim de infância. Experimente.

.

Uma das melhores características da Internet é a capacidade de se comunicar quase
instantaneamente com qualquer pessoa no mundo. O correio eletrónico, ou E-mail, é
uma das formas mais antigas e universais de se comunicar e trocar informações na
Internet, utilizado por bilhões de pessoas. Os media sociais permitem que as pessoas
se liguem de várias maneiras e criem comunidades online. Existem muitas outras
coisas que podem ser feitas na Internet. Existem milhares de maneiras de estar
atualizado ou fazer compras online. É possível pagar contas, gerir contas bancárias,
conhecer novas pessoas, assistir TV ou aprender novas competências. Hoje, quase
tudo pode ser aprendido ou feito online.
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9. Tablets no jardim de infância
Recomenda-se a compra de tablets para crianças do jardim de infância. O tablet é um
dispositivo multifuncional que pode ser usado para tirar fotografias e gravar vídeos.
Ele também possui um microfone integrado para gravações de áudio, por exemplo,
para produzir as suas próprias peças de rádio e inclui outras aplicações e ferramentas
criativas. Um dispositivo é suficiente para uma pequena turma de crianças. No
entanto, para turmas maiores, pode ser necessário comprar vários dispositivos.
Os tablets são um espaço de brincadeira para a criança explorar. Estes dispositivos
são limpos, permitem digitalizar e ampliar, e até mesmo crianças de dois anos
podem usá-los. As crianças geralmente sabem usar o tablet em casa.
Além de ser um dispositivo tudo em um, recomenda-se a sua compra para os jardins
de infância por ser fácil de manusear. Estes dispositivos permitem economizar
espaço, são leves, fáceis de utilizar e flexíveis. As vantagens da educação para os
media nos jardins de infância, com estes recursos, são a baixa suscetibilidade a falhas,
a robustez relativamente alta destes dispositivos e uma duração de bateria que pode
chegar até 18 horas. Para o iPad e alguns tablets Android existem também capas
amigas das crianças, feitas de espuma sólida, que são equipadas com alças e, portanto,
são muito fáceis de ser manusear por crianças.

A minha dica: Junto com as crianças, definam as regras de comportamento de como e
quando os tablets podem ser utilizados, tal como é normal fazer-se quando se compra
um novo recurso para o jardim de infância. Certifique-se de que existem licenças
válidas para suas novas compras.

Uma atitude fundamental para lidar com tablets nos jardins de infância deve ser: os
dispositivos representam uma oferta complementar que não substitui outros
elementos pedagógicos centrais, mas os melhora e complementa. Por exemplo, no
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passado um livro ilustrado era utilizado para se preparar para a exploração florestal,
agora uma aplicação específica ou uma pesquisa no Google podem ser utilizadas
com a mesma função. O tablet pode ser levado para a floresta de modo a que plantas,
animais e trajetos possam ser fotografados e os sons da natureza possam ser gravados.
Quando o tablet é usado como uma ferramenta intencional no trabalho pedagógico
do quotidiano, muitas possibilidades criativas podem surgir para complementar o
trabalho pedagógico anteriormente realizado. Ao pesquisar e brincar com o tablet,
permite-se estimular a comunicação sobre o conteúdo. As crianças ajudam-se
mutuamente a dominar tarefas e a entender conexões.

A minha dica: Junto com as crianças, crie quebra-cabeças com fotografias e sons,
pinturas, colagem de fotografias ou histórias, bandas desenhadas, ouça música e faça
muitas mais atividades com o tablet.
O tablet oferece inúmeras possibilidades de exploração pedagógica dos media nos
jardins de infância. O sucesso da utilização diária dos tablets em jardins de infância
depende fundamentalmente das competências pedagógicas dos profissionais e dos
conhecimentos de saber como fazer e desenvolver estas atividades. Experimente integrar o
tablet na sua prática. Demonstramos maneiras de integrar o tablet de forma criativa
e ativa na prática pedagógica quotidiana nos nossos exemplos práticos.
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Módulo 3 – Visão sobre o mundo dos media na primeira
infância
Os media digitais são muito relevantes para os interesses das crianças mais jovens.
Mesmo as crianças mais novas jogam em tablets ou smartphones e apreciam os sons
engraçados e as imagens em movimento. Para crianças com idades entre os três e os seis
anos, os media são principalmente as histórias narradas ou os brinquedos. As
crianças são normalmente incapazes de prever o impacto e as consequências do seu
uso dos media. Por isso, é importante incluir o tema dos media na educação e
cuidados na primeira infância, a fim de introduzir junto de crianças em idade préescolar uma abordagem competente e crítica dos media desde tenra idade.
Este módulo oferece uma base de suporte para a educação para os media com
crianças em idade pré-escolar, no jardim de infância. Os profissionais de educação de
infância lidam com o mundo dos media das crianças entre três e seis anos de idade e
destacam diferentes perceções e tipos de media utilizados pelas crianças. As características das
ofertas de media adequadas para crianças, bem como possíveis experiências de uso dos media
também são abordadas.
Relativamente ao desenvolvimento da literacia mediática entre crianças em idade préescolar, é uma boa ideia abordar o mundo dos media na infância. Existem muitos
aspetos importantes da literacia mediática a considerar. Por exemplo, é importante
que as crianças possam selecionar os media e os seus conteúdos de forma
independentemente (com base numa pré-seleção), de forma a que: aprendam a
processar as experiências com os media verbal e emocionalmente; aprendam a
refletir e entender os conteúdos dos media; possam nomear os seus próprios
interesses no uso dos media; conheçam e utilizem os dispositivos media e a sua
função e conheçam os fundamentos técnicos dos media.
Nos jardins de infância pode ser introduzido o tema da literacia mediática junto das
crianças, de uma forma lúdica. A realidade da vida e a natural abertura e curiosidade
das crianças oferecem muitas oportunidades para lidar com os media e os seus
conteúdos na vida quotidiana. Desta forma, a base para lidar de forma competente e
crítica com os media pode ser estabelecida numa tenra idade.
Os debates sobre a influência dos media nas crianças e nas suas vidas quotidianas
são tão abrangentes quanto diversificados. No entanto, a crescente presença dos
media no quotidiano das crianças é indiscutível. Essa presença quotidiana é
frequentemente ilustrada pelo termo Infância nos Media.
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Todos os dias, as crianças experimentam a riqueza dos media: a visão constante do
telemóvel inteligente de um adulto a ler o jornal pela manhã, a ouvirem rádio
durante o jantar ou a assistirem aos telejornais na televisão. Na maioria dos casos,
estes media não abordam as crianças diretamente, mas são usadas por outras pessoas
na sua presença. Eles só observam o utilizador real. No entanto, já existe uma ampla
gama de ofertas dos media, mesmo para os mais jovens. Livros, jogos (online), media
de áudio, vídeos, filmes, aplicações e páginas há muito abordam o grupo-alvo de
crianças em idade pré-escolar. E não há dúvida de que essa variedade dos media é
uma grande fonte de entusiasmo para as crianças.
É um fato que os media muitas vezes estruturam a vida quotidiana da família. Ler e
ouvir o rádio pela manhã ou assistir ao noticiário da noite faz parte da rotina diária
da família. Quais os media que as crianças usam e conhecem, em que conteúdo é que
elas estão interessadas e quanto tempo é que elas despendem depende em grande
parte dos hábitos de uso das suas famílias. Pais e irmãos são modelos importantes
para crianças em idade pré-escolar, que elas seguem nas suas avaliações de ofertas
dos media e no seu comportamento.
No entanto, os membros da família não influenciam o uso dos media das crianças
apenas por meio do seu próprio uso dos media. No caso de crianças em idade préescolar, o apoio constante e ativo das crianças enquanto usam os media por
especialistas em educação e pais também desempenha um papel importante. Os pais e
profissionais de educação de infância, por exemplo: protegem as crianças de conteúdos
inapropriados por idade, selecionando ofertas apropriadas. Por outras palavras, eles
apoiam as crianças a compreender os media, a usá-los de forma consciente e a
controlar o seu uso.
As crianças em idade pré-escolar também precisam da ajuda dos pais e da equipa
pedagógica para lidar com as experiências (excessivas) nos media e desenvolver as suas
próprias estratégias de processamento. É crucial que os adultos saibam que conteúdo
pode sobrecarregar as crianças, por que isso pode perturbá-las ou amedrontá-las, por
exemplo, e que métodos são úteis para lidar com experiências negativas com os
media. Estar com as crianças quando elas usam os media também significa ajudá-las
a se tornarem independentes. Em particular, a monitorização rigorosa das crianças
cria um ambiente protegido para ganhar suas próprias experiências.
A presença diária dos media e a utilização competente dos mesmos está a tornar-se
cada vez mais um tópico nos jardins de infância. Pode ser muito gratificante para o
trabalho pedagógico em jardim de infância incluir um aspeto tão importante do
mundo da criança. Além disso, os profissionais de educação de infância já usam
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media de todos os tipos para o seu trabalho diário, seja livros, CDs, câmaras digitais
ou software específico de aprendizagem para crianças e, idade pré-escolar.
Os jardins de infância oferecem apoio importante a crianças e pais na forma de
pedagogia dos media. Os profissionais de educação de infância podem, por exemplo,
aconselhar os pais sobre questões e dificuldades com os media na vida diária ou
ajudá-los com a avaliação das ofertas dos media, bem como com o uso dos media
apropriado para o desenvolvimento e a idade. Os profissionais de educação de
infância podem familiarizar as crianças com o tema dos media de maneira lúdica e
apropriada à idade e acompanhá-las sistematicamente no processamento de
experiências dos media (negativas).
No apoio ao uso dos media pelas crianças, os profissionais de educação de infância
podem contribuir com seus conhecimentos para que, por exemplo, resultados
importantes da investigação científica e aspetos psicológicos do desenvolvimento
também sejam considerados. Dessa forma, os jardins de infância estendem e
complementam o apoio aos pais com o seu trabalho e fortalecem a literacia mediática das
crianças em idade precoce.
Este módulo oferece ideias sobre como se pode incluir o tema Mundo dos Media das
crianças nos jardins de infância. Receberá informações importantes sobre a prática
pedagógica quotidiana com os media e uma visão geral de possíveis formas de
estabelecer parcerias educacionais com os pais em relação ao uso dos media.
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1. Media para as crianças entre três e seis anos de idade
Com o passar dos anos, as crianças gradualmente têm acesso a todo o conjunto dos
medias. Por exemplo, os media disponíveis em casa têm uma influência sobre qual os
media uma criança entre três e seis anos usa, com que frequência, por quanto tempo
e de que maneira. Portanto, o uso concreto dos media é individualizado para cada
criança. Com base nesse facto, foram realizados estudos, como os que foram apresentados
no estado da arte sobre a educação para os media em educação pré-escolar, que fornecem
ideias úteis e importantes para identificar tendências e compreender o atual
comportamento mediático de crianças dessa faixa etária.
Para esta faixa etária específica, apenas alguns resultados sobre experiências com os
media e a extensão do uso dos media estão disponíveis até ao momento. No entanto,
os estudos disponíveis mostram como o uso dos media se desenvolve entre crianças
entre três e seis anos de idade e quais os aspetos que desempenham um papel nesse
desenvolvimento.
Muitas famílias portuguesas com crianças entre os três e os seis anos têm acesso a
uma gama variada de equipamentos media. Em noventa e nove por cento de casas
portuguesas existe pelo menos uma televisão e em noventa e dois por cento das casas
existe um telemóvel. Setenta por cento das famílias também têm computador portátil
e sessenta e oito por cento têm tablet.
Em Portugal, as crianças entre os três e os seis anos utilizam mais frequentemente o
tablet, seguido das consolas móveis. Com as famílias, as crianças desta idade
costumam aceder à internet através do tablet para ver televisão, desenhos animados e
jogar.
A televisão é um dos recursos mais apreciado pela maioria das crianças portuguesas,
assistindo diariamente a programas televisivos. O tempo médio diário de
visualização de programas televisivos é de uma hora e quarenta e um minutos, com
maior tempo durante o fim de semana. As crianças entre os 3 e os seis anos
costumam, na sua maioria, ver programas televisivos que não são desenhos animados,
como por exemplo programas sobre a natureza. Quanto aos canais preferidos pelas
crianças portuguesas desta idade, e segundo os pais, o canal Panda ou o canal Disney
são os canais visualizados com maior frequência.
Note-se que as crianças desta idade também desfrutam de uma ampla gama de
atividades de lazer: ouvir música ou rádio, praticar desportos, fazer música, jogar
jogos de computador, ir ao cinema ou ouvir rádio.
Hoje, os media são usados como fonte de orientação, fazem parte integrante do
quotidiano das crianças e são importantes companheiros no caminho da vida adulta,
pois podem, por exemplo, apoiá-los a enfrentar importantes questões de
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desenvolvimento, como linguagem, regras sociais, papéis sociais e identificação de
género. Os media têm diferentes funções, dependendo da faixa etária.
Crianças entre três e seis anos percebem os media como objetos. Elas estão ocupadas
tentar compreender o mundo real e, nesse sentido, exploram o seu ambiente com
curiosidade e, por isso, querem descobrir os media como objetos.
A minha dica: Quando as crianças em idade pré-escolar conhecem os diferentes media
e entendem o seu potencial uso, isso já é um bom passo no caminho para o
tratamento responsável dos media. Por exemplo, as crianças podem entender melhor
que os adultos usam os media não apenas para entretenimento, mas também como
ferramentas de trabalho. Recomendo que fale, faça pinturas ou crie colagens com as
crianças para abordar o tema dos media de uma maneira apropriada à idade e ao
desenvolvimento.

Quando se trata do uso dos media nesta faixa etária, as histórias desempenham um
papel essencial. As histórias transmitem conhecimentos, experiências e emoções. O
conteúdo audiovisual de séries de televisão ou filmes também é fascinante, assim
como livros e peças de áudio.
Os media são usados como uma fonte de orientação para crianças entre três e seis
anos. Nos media, as crianças encontram muitos modelos diferentes, às vezes,
questionáveis. A formação de valores também é influenciada pelos media. Desde
cedo, as crianças experimentam padrões de comportamento que testemunharam
através dos media e reproduzem o conteúdo dos media. Aqui, as crianças precisam
da orientação e apoio dos adultos para poder classificar e processar corretamente o
que vivenciaram.
Os media são uma importante fonte de conhecimento e, portanto, desempenham um
papel decisivo na busca de informação. Além de livros, filmes e peças de áudio
também são importantes fontes de informação. Os programas de televisão dirigidos a
crianças contêm informações apropriadas à idade. Hoje, muitas vezes, existe um site
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associado a esses programas de TV, que tem em consideração as necessidades das
crianças. Neste caso, as crianças, acompanhadas por adultos, podem descobrir coisas
novas de uma forma fácil e divertida.

A minha dica: Estabeleça regras claras para o uso dos media e ajude as crianças a
orientarem-se melhor ao lidar com eles. Assim, é importante que nos jardins de
infância, mas também nas famílias, se estabeleçam regras plausíveis para o uso dos
media com as crianças. Tais regras podem ser, por exemplo: o tempo de uso dos
media é limitado; quais os recursos media que são proibidos em certas situações, por
exemplo, enquanto se come; ou que recursos media são adequados para crianças e
que estas podem usar. Um cartaz com as regras da casa pode ser útil para as
crianças, de modo a que elas saibam que existem algumas limitações na utilização dos
media que devem ser cumpridas.
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Exemplo de um cartaz com as regras de casa

Aqui poderá adicionar
uma fotografia da
família

Os media geralmente tornam-se parceiros de brincadeira para as crianças que usam
programas de pintura em PC, tablets ou smartphones. Para crianças a partir dos três
anos, existem programas recomendados que podem ser usados sob a supervisão de
adultos. As personagens dos media presentes nos livros e na televisão também podem
tornar-se personagens nas fantasias das crianças.
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Os media podem, portanto, cumprir várias funções para as crianças. Eles são usados
para entretenimento, informação e orientação em relação ao comportamento social.
Eles também podem ser simplesmente divertidos para as crianças. Ao mesmo tempo,
é importante oferecer às crianças alternativas para que possam desempenhar as
mesmas funções sem os media, por exemplo: responder a perguntas, tocar e cantar
juntos ou contar histórias. Desta forma, os media não recebem uma importância
excessiva no quotidiano das crianças, mas assumem o papel de uma oferta
suplementar.

A minha dica: É sempre importante oferecer às crianças uma alternativa ao conteúdo
tentador dos media. As crianças em idade pré-escolar, em particular, precisam de
muito exercício e oportunidades para descobrir, explorar e pesquisar os que as
rodeia. Ofertas alternativas que estão diretamente relacionadas com o conteúdo
conhecido dos media são particularmente úteis nesse aspeto. Pode, por exemplo,
testar as experiências apresentadas nos programas infantis com as crianças ou
desenhar em conjunto uma história que eles ouviram. Frequentemente, mesmo
pequenos incentivos são suficientes para despertar o entusiasmo nas crianças e
direcionar o seu interesse para outras coisas.

2. Tipos de media e sua perceção
Os diferentes tipos de media podem ser subdivididos de acordo com os sentidos
através dos quais são percebidos.
Existem media auditivos que são percebidos através do sentido da audição, media
visuais que são percebidos exclusivamente através do sentido da visão e media
audiovisuais que usam tanto o sentido da audição como o sentido da visão. Além
disso, existem media interativos, que abordam simultaneamente os canais sensoriais
visuais e auditivos e também permitem a influência direta do utilizador sobre o que
está a acontecer. Estes incluem as aplicações, jogos de PC e as páginas ou aplicações
na Internet.
As crianças usam os diferentes tipos de media disponíveis de acordo com a sua
atratividade e potencial, e isso ocorre com diferentes intensidades. No caso dos
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media visuais puramente estáticos, como livros ou fotografias, os próprios
utilizadores determinam por quanto tempo e em que ritmo lidam com o meio. Em
meios visuais e audiovisuais dinâmicos, por outro lado, o meio determina o tempo
de uso e o ritmo de perceção.
Os media visuais, em particular, são conscientemente selecionados pelas crianças em
idades muito precoces e usados de forma independente. O grau de independência e
autodeterminação, por outro lado, só aumenta nos media interativos com crianças
depois da idade pré-escolar. No entanto, pode-se observar que as crianças a partir
dos dois anos de idade estão interessadas em todos os tipos de media, percebem-nos
conscientemente e utilizam-nos desde que estejam disponíveis e acessíveis.
Além do conteúdo dos media, os media inspiram as crianças nessa faixa etária com
características diferentes que correspondem, normalmente, ao interesse das crianças
nessa faixa etária específica. Dependendo do tipo de media, as crianças ficam
fascinadas por vários fatores.
Media auditivos como o MP3 ou CDs e media visuais como as fotografias ou os
livros geralmente estão disponíveis gratuitamente para crianças entre três e seis anos
de idade. As crianças geralmente podem selecioná-los e usá-los. A possibilidade de
decidir por si mesmas explica parte do fascínio que os media exercem sobre elas. Por
um lado, os meios puramente, auditivos e visuais apresentam apenas um canal
sensorial, razão pela qual a densidade de informação é reduzida. Por outro lado, isso
ajuda a melhorar a concentração e a atenção das crianças mais novas. Além disso, os
meios auditivos e visuais permitem que as crianças relaxem, uma vez que as histórias
em áudio e os livros ilustrados são geralmente desfrutados num ambiente familiar,
por exemplo, na hora de dormir.
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A minha dica: A decisão sobre quais as ofertas dos media que são adequadas deve
sempre ser tomada por adultos. As crianças entre os três e os seis anos ainda não são
capazes de selecionar de forma independente o conteúdo dos media adequado à sua
idade. No entanto, recomendo que permita que as crianças escolham e avaliem o
conteúdo dos media adequado de uma lista pré-selecionada. Dessa forma, as
crianças aprendem a dizer conscientemente quais os conteúdos de que não gostam e
de que gostam. Isso reforça as competências das crianças em termos de avaliação e
seleção independente dos media.

A combinação de som e imagem, as rápidas sequências de imagens e o
manuseamento de medias audiovisuais inspiram as crianças. Os pais também atuam
como modelos no seu fascínio pelos media audiovisuais. Acima de tudo, o principal
media para os adultos, a televisão, também é popular entre as crianças de todas as
idades. Além disso, assistir a filmes e programas de televisão juntos também
proporciona a oportunidade para a troca de experiências e aumento da proximidade
dentro da família.
As crianças são atraídas pelos media interativos, como aplicações nos dispositivos
móveis e jogos para PC, porque podem ter uma voz ativa e intervir diretamente. Eles
ficam emocionados quando podem influenciar elementos e personagens e
experimentar diretamente os resultados das suas ações. Além disso, o manuseio
simples e intuitivo dos ecrãs através do toque é particularmente atrativo para as crianças,
pois elas podem operar esses dispositivos por conta própria muito rapidamente. Isso
cria novas oportunidades de jogo para as crianças e garante o reconhecimento, por
parte dos adultos, do seu entusiasmo. O entusiasmo das crianças também é
influenciado por fatores externos - como é o caso dos media audiovisuais.
Dependendo da frequência com que os adultos usam os seus tablets e telemóveis
inteligentes ou de como o uso dos media é regulado, o entusiasmo das crianças por
esses media aumenta ou diminui.
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A minha dica: Incentive até mesmo crianças muito jovens a desenvolverem as suas
próprias opiniões sobre os media e o seu conteúdo. Para ajudar nesse sentido,
pode ter conversas com as crianças, nas quais, por exemplo, são discutidas
experiências concretas, conteúdos ou personagens dos media que as crianças
gostam ou não gostam. Dê às crianças a oportunidade de se expressarem e
refletirem sobre as suas preferências e interesses sobre determinados conteúdos
dos media, tipos de media, personagens e situações de uso. Essas conversas são
ainda mais benéficas para as crianças se conseguir compreender o seu ponto de
vista e levar a sério as suas preferências, interesses e considerações.

A capacidade das crianças para perceber, processar, compreender e selecionar os
media está intimamente relacionada com a sua riqueza de experiências e nível de
desenvolvimento, bem como com o seu ambiente cultural e social. Habilidades
básicas importantes são o pensamento abstrato, o desenvolvimento linguístico e a
capacidade de se concentrar.

Capacidade de perceber, processar,
compreender e selecionar os media
está intimamente relacionada com:

perceção
(através de
órgãos
sensoriais)

-experiência de vida
-desenvolvimento pessoal

processo

-ambiente social e cultural
Capacidades básicas importantes:

compreensão

-pensamento abstrato
-desenvolvimento da linguagem
-concentração

seleção

GRÁFICO 3: FATORES QUE AFETAM O PROCESSO E A SELEÇÃO DOS MEDIA EM CRIANÇAS PEQUENAS
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O conteúdo e os personagens das histórias também desempenham um papel importante.
Os temas que despertam o interesse devido ao conteúdo quotidiano são
particularmente relevantes. Por exemplo, se o medo de ficar sozinho ou ser pequeno
e o desejo associado de mais independência for abordado de uma maneira
apropriada à idade, as crianças podem estabelecer uma relação clara com a realidade
da sua vida.
Devido ao desenvolvimento de capacidades de memória e atenção, crianças de três a
seis anos estão particularmente interessadas em ofertas dos media de curta duração e
com dramaturgia simples. O fato de certas ofertas dos media poderem ser ouvidas
ou visualizadas novamente contribui para o aumento do interesse das crianças por
esses media. Isso resulta em reconhecimento e estabelecimento de memórias de
longo prazo.
A fase individual de desenvolvimento da criança é importante para processar o
conteúdo dos media. As crianças devem interpretar e decifrar as mensagens
transmitidas e colocar, avaliar e, finalmente, entender o que percebem em conexão
com sua própria realidade.

3. Experiências excessivas do uso dos media por crianças pequenas
Não é fácil responder à pergunta sobre se as ofertas dos media podem sobrecarregar
as crianças. Em qualquer caso, o nível individual de desenvolvimento de cada
criança deve ser levado em conta. Uma oferta dos media que assusta e sobrecarrega
algumas crianças pode aborrecer outras crianças.
No uso diário dos media, as crianças podem, por exemplo, encontrar cenas de
violência. Nos programas de desenhos animados, a violência fictícia é geralmente
apresentada de uma maneira tolerável e divertida para crianças pequenas. No
entanto, as aparências também podem ser enganadoras, já que alguns papéis bonitos
e animados também aparecem nos programas para adultos. As crianças podem então
ficar assustadas, perturbadas e chocadas com a violência retratada, a escolha
grosseira das palavras e também por ações sexualizadas, pois associam os
personagens aos mundos dos media que conhecem.
Mesmo os desenhos animados mais "inocentes" dirigidos a crianças muito jovens
contêm cenas de violência e atrito entre os personagens que podem assustar as
crianças.
Se cenas violentas são mostradas com pessoas reais, por exemplo em filmes de ação
ou thrillers policiais, crianças pequenas geralmente não são capazes de classificar o
que viram como fictício e assistir de forma desligada. Em vez disso, as crianças
muitas vezes têm a sensação de que elas próprias fazem parte do enredo e é por isso
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que tais cenas podem desencadear sentimentos extremamente perturbadores. Este
efeito aumenta quando a violência apresentada é dirigida contra crianças.
A violência contra os animais também pode produzir sentimentos assustadores e
perturbadores nas crianças, pois estas geralmente são muito sensíveis, especialmente
em relação a animais mais fracos e pequenos. Elas podem ficar muito assustadas se
virem, por exemplo, num filme animal como um predador rasga um animal indefeso.
Como as crianças entre os três e os seis anos também se assumem como pequenas e
indefesas, elas podem desenvolver sentimentos muito fortes se forem expostas a tais
cenas. O mesmo se aplica a séries ou filmes nos quais um animal desempenha o
papel principal. Uma vez que as crianças se identificam fortemente com o papel
principal, elas experienciam os perigos e aventuras, pelos quais este animal passa,
muito intensamente.

A minha dica: A fim de ajudar as crianças a processarem as experiências dos media,
especialmente as negativas, como profissional de educação de infância pode
incentivar as crianças a partilharem experiências dos media umas com as outras. No
grupo da manhã, imagens preparadas ou perguntas específicas podem ser
particularmente adequadas.

Nos noticiários, a violência real contra as pessoas geralmente ocorre, por exemplo,
quando se reporta a fome, desastres naturais ou guerras. Às vezes, imagens
dramáticas e violentas apresentadas em sequência rápida parecem não ter conexão e
é difícil para as crianças compreendê-las. Portanto, essas imagens violentas nos
noticiários podem ter um efeito traumatizante e as crianças não devem ser expostas a
elas.
No entanto, as próprias crianças também sentem e praticam a agressividade e a
raiva. Não é fácil para elas controlarem-se e precisam de aprender a lidar com esses
sentimentos. As ofertas de media nas quais as personagens brincam, e com cujos
sentimentos a criança se identifica, podem ajudar a encontrar estratégias de
comportamento para lidar com a situação e repensar os próprios sentimentos.
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Ser capaz de seguir as excitantes histórias de aventura e ficar fascinado pelo rumo
dos eventos já é divertido para as crianças mais novas. Por causa do seu
desenvolvimento cognitivo e emocional, as crianças entre os três e os seis anos nem
sempre podem distanciar-se da história. Com um conteúdo dos media muito
excitante, o limite do que é suportável pode, portanto, ser facilmente ultrapassado
por crianças.
A minha dica: Além do processamento concreto de experiências dos media
(negativas), as crianças também podem ter a oportunidade de processarem as suas
experiências com os media de forma independente. Por exemplo, as suas experiências
também podem ser discutidas enquanto fazem artesanato e pinta ou enquanto se
vestem e interpretam personagens ou situações.

Deve-se considerar também que as crianças são particularmente sensíveis a cenas e
histórias que abordam os seus próprios medos de separação e perda. Situações
tristes, como no cartoon animado do Bambi, quando a mãe morre, podem
instantaneamente sobrecarregar e assustar as crianças mais novas.
As crianças entre os três e os seis anos também são frequentemente sobrecarregadas
por barulhos altos e repentinos, longos períodos de tensão e imagens sombrias. As
cenas que criam uma atmosfera ameaçadora com sons, música e imagens sombrias
podem ser particularmente assustadoras. Personagens dos media assustadoras, como
monstros, vampiros, demónios, bruxas ou fantasmas, também podem ser
assustadoras e inquietantes para crianças pequenas.
Ao mesmo tempo, esses seres sobrenaturais com os seus poderes mágicos têm um
certo fascínio para as crianças. Por exemplo, as crianças classificam figuras como
"Gasparzinho", de Otfried Preußler's, ou o Conde de Kontarr da "Rua Sésamo", como
sendo perturbadoras e assustadoras, mas elas não rejeitam completamente as cenas
assustadoras e emocionantes. Momentos individuais, emocionantes, seguidos de
fases de relaxamento, também têm o seu fascínio para as crianças.
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No contexto de conteúdo violento e excitante nos media, um final feliz tem um
grande peso. Para o processamento emocional do conteúdo mediático e o
desenvolvimento de segurança e confiança, um resultado positivo das histórias nas
quais os fracos emergem como heróis, o fantasma se dissolve e os bons triunfam
sobre o mal são muito importantes para as crianças pequenas.
Com a expansão das experiências dos media, as crianças podem aprender que até
mesmo os eventos excitantes, assustadores e dramáticos terminam bem e que
ninguém se magoa de forma séria. É importante desenvolver esse conhecimento para
que as histórias emocionais possam ser bem processadas pelas crianças.

A minha dica: Quando conversar com as crianças sobre as experiências negativas com
os media, mostre que os adultos também têm medo de certas coisas e que elas não
precisam de se sentir envergonhadas por terem medo. Isso facilita o processo de
procura de ajuda, por parte das crianças, quando as experiências dos media as
sobrecarregam.

4. Recursos dos media adequados para crianças
Os pais são os principais responsáveis pela seleção de conteúdos adequados dos
media, especialmente para crianças com menos de seis anos de idade. Para proteger
as crianças de conteúdos que não podem compreender ou processar, é necessário
apoiá-las e acompanhá-las no uso do cinema, da televisão e da Internet. Além disso,
uma pré-seleção sólida dos conteúdos dos media apropriados ao desenvolvimento e
à idade é de grande importância, especialmente para crianças entre três e seis anos de
idade. Geralmente, não pode se consegue avaliada de forma imediata se uma oferta
dos media é adequada para crianças. No entanto, alguns fatores podem ajudá-lo a
orientar as suas decisões a fim de fazer uma boa escolha na ampla variedade dos
media disponíveis.
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A minha dica: Em primeiro lugar, pode classificar o conteúdo dos media com base no
conteúdo para as crianças. Em segundo lugar, pode incentivá-las a descobrirem por si
mesmas e, assim, estimular a sua imaginação. As crianças têm uma grande
necessidade de informação e conhecimento e ficam entusiasmadas quando
conseguem satisfazer essa necessidade através das ofertas dos media. O conteúdo dos
media não precisa necessariamente de incluir oportunidades de aprendizagem para
ser considerado adequado para as crianças.

É essencial que as ofertas dos media para crianças pequenas não contenham nada
que possa amedrontá-las ou sobrecarregá-las. Conteúdos impróprios, como violência
contra humanos e/ou animais, ameaças e barulho alto ou personagens assustadoras
devem ser evitados. A tensão da história também deve ser clara e concisa. A fase de
desenvolvimento das crianças deve ser tida em consideração, pois uma oferta dos
media pode sobrecarregar algumas crianças e, ao mesmo tempo, pode prejudicar
gravemente outras crianças da mesma idade (ex. criar medos ou receios).
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Adequados à idade
Livres de violência
Apoiam a aprendizagem
Apoiam a brincadeira
Promovem a cooperação
Desafiantes
Compreensíveis

GRÁFICO 4: CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS MEDIA

Em Portugal, existe legislação que regula a idade adequada para os filmes, músicas e
jogos de computador. A Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC) é a entidade
responsável por classificar os videojogos, filmes e media lançados no mercado
Português, de acordo com a faixa etária recomendada do público recetor da
informação, tendo em consideração aspetos como, por exemplo, a violência ou a
linguagem. Para a classificação dos videojogos, a IGAC recorre a uma escala
adaptada do Sistema Europeu PEGI (Pan European Game information),
apresentando diferentes patamares, que refletem a idade mínima recomendada para
o consumidor e não o grau de dificuldade, entre “maiores de 4 anos", "maiores de 6
anos", maiores de 12 anos", “maiores de 16” e "maiores de 18 anos". Contudo, é
importante salientar que deve ter sempre em consideração o desenvolvimento
individual de cada criança quando for selecionar um recurso media.
Para poder acompanhar bem o enredo de uma história, as crianças entre os três e os
seis anos de idade têm maior probabilidade de compreender um estilo narrativo
simples e linear, sem saltos ou retrocessos. Muitas personagens ou numerosas
mudanças de lugar geralmente não são compreensíveis por crianças nesta faixa
etária. Também é importante que as histórias tenham sempre um final positivo.
Deve ser usada uma linguagem amiga da criança, principalmente para os media de
áudio, mas também para outros tipos de media. O vocabulário comum das crianças e
frases curtas são mais propícias para as crianças. Ao mesmo tempo, sugestões
variadas como novos conceitos, variações vocais, bem como ritmo e jogo de palavras
são enriquecedores para as crianças. A linguagem escrita também pode ser instrutiva
nas ofertas dos media para crianças de três a seis anos. Letras coloridas, grandes e
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divertidas podem despertar a curiosidade quando as crianças lidam com sinais de
escrita.
Crianças com menos de seis anos preferem personagens unidimensionais. As
personagens dos media devem, portanto, ser claramente classificadas nas categorias
boas e más pelas suas ações, sua atitude e sua aparência. No entanto, isso não
significa que as personagens não devam ser excitantes e variadas. O oposto é o caso: as
personagens devem entreter, encantar e surpreender as crianças. A cooperação social
das personagens dos media também é importante para as crianças. As características
populares das personagens são, por exemplo, que elas se encorajem umas às outras
ou que se ajudem mutuamente. As personagens tornam-se modelos e companheiras e
podem ajudar as crianças a lidarem com temas atuais.
Histórias e unidades narrativas curtas são desejáveis, uma vez que a duração das
ofertas dos media não deve colocar muita pressão sobre a capacidade das crianças de
se concentrarem e prestarem atenção. Se o período de uso não for determinado pela
própria oferta dos media, por exemplo, nas séries de televisão, o período deve ser
discutido e controlado de antemão.
Ao selecionar as ofertas dos media para crianças entre três e seis anos de idade devese tomar cuidado para garantir que elas contêm o mínimo de publicidade possível. As
crianças mais novas têm dificuldade em distinguir as mensagens publicitárias e o
conteúdo real. A publicidade para adultos, em particular, pode ser uma fonte de
preocupação para as crianças devido ao conteúdo inadequado.
As aplicações infantis permitem que as crianças manuseiem e controlem as suas ações
e, por isso, estes recursos adicionais dos media são muito apreciados pelas crianças.
Contudo, as aplicações deverão sempre ser utilizadas com supervisão de adultos ou
irmãos mais velhos e é importante que o conteúdo interativo seja claramente visível e
a navegação divertida (por exemplo, usar símbolos em vez de escrever).
Além disso, a leitura de avaliações dos media escritas por especialistas pode ser muito
útil para os profissionais que trabalham em jardim de infância. Um grande número
de iniciativas e agências de testes estão muito preocupadas com a avaliação das
diferentes ofertas e explicam os critérios mais importantes para o seu julgamento.
Ao conversar com a criança sobre os seus interesses específicos no âmbito dos media,
os adultos podem entender melhor as opiniões da criança e tê-las em consideração na
pré-seleção das ofertas dos media apropriadas.
A escolha certa dos media para as crianças é um tema importante e frequentemente
discutido nas famílias. Para ajudar os pais devidamente interessados na sua avaliação,
os jardins de infância podem oferecer conselhos e informações se estiverem
interessados.
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5. Aprender sobre os media
As crianças entre os três e seis anos são, por natureza, muito recetivas e curiosas para
aprenderem o máximo possível sobre o seu ambiente. Para entenderem e
compreenderem o mundo, elas fazem muitas perguntas. As crianças mais novas
geralmente não fazem distinção entre tecnologia e natureza ou entre ambientes sem
vida e ambientes vivos. Elas percebem o seu ambiente como uma unidade.
Claro, isso também se aplica aos media. Para as crianças, os media mantêm uma
relação concreta com o meio ambiente porque são omnipresentes na vida quotidiana.
Assumir esse relacionamento pode ser muito gratificante para o jardim de infância.
Neste ponto, pode ser estabelecido um (primeiro) acesso à tecnologia,
independentemente do género. Uma experiência ativa desempenha um papel
importante para as crianças em idade pré-escolar. Elas consideram atrativo explorar
a tecnologia dos media e experimentá-la. Computadores, telefones e teclados antigos
são objetos ideais para serem explorados, desmontados e remontados com todos os
sentidos presentes.

A minha dica: Aproveite a curiosidade natural das crianças. As crianças fazem
perguntas o tempo todo sobre as coisas que encontram neste mundo. Claro, isso
também inclui os media. Ouça as perguntas das crianças e tente responder
efetivamente às questões. Através da referência direta ao ambiente da criança, pode
fornecer explicações iniciais sobre como os media funcionam.

Ao aprenderem, as crianças têm a oportunidade de transferirem de forma autónoma
factos conhecidos para novos conhecimentos e reconhecer essas conexões. É
importante que as crianças formulem as suas próprias conclusões e descobertas e
façam as suas próprias suposições.
Neste ponto, as especulações sobre o que os media realmente são também podem ser
discutidas. Um passo importante para entender os média é a experiência de que os
media não são um objeto mágico nem um ser vivo, mas são feitos por seres humanos.
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A minha dica: Para entender a natureza técnica dos media pode, por exemplo, fazer
com que crianças examinem e desmontem dispositivos antigos inutilizados, como
computadores, telefones e telefones. Desta forma, pode permitir que as crianças
compreendam e visualizem de forma consciente que os media são dispositivos
técnicos feito por seres humanos e repletos de conteúdo, sendo que isso não é magia.

6. Apoiar os pais
No jardim de infância, assim como na família, a seleção dos media é sempre um
problema. Portanto, existem muitos pontos comuns de troca de experiências e
opiniões entre os profissionais de educação de infância e os pais.
Nas famílias, os media estão presentes diariamente de várias formas e são,
geralmente, acessíveis às crianças. O uso dos media pelas crianças já é um problema
em muitas famílias, já que muitas vezes existem dúvidas relativamente ao conteúdo e
processamento dos media por parte das crianças, assim como tempos de uso e acesso.
Os jardins de infância podem proporcionar um apoio considerável neste domínio,
oferecendo informações e conselhos sobre o assunto. Os pais podem receber dicas
práticas sobre como lidarem com as ofertas dos media e trocarem informações sobre
as experiências dos media dos seus filhos. O foco principal deve ser a familiarização
das crianças com o uso apropriado dos media, de acordo com o seu desenvolvimento
e idade, bem como com o processamento emocional das suas experiências com os
media.
Durante a discussão com profissionais de educação de infância pode ser muito
interessante para os pais aprenderem de que forma as experiências dos media das
crianças são especificamente abordadas e tratadas na vida educacional quotidiana.
Além disso, os pais podem ser aconselhados sobre os aspetos psicológicos do
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desenvolvimento, bem como sobre as características específicas do desenvolvimento e da idade
associadas à forma como as crianças processam as suas experiências com os media. Também
pode ser útil para os profissionais de educação de infância e pais trocarem
informações sobre as ofertas dos media adequadas ou regras úteis de uso dos media. Os
jardins de infância podem ajudar os pais com uma variedade de perguntas sobre o
uso dos media pelos seus filhos.
Material de aplicação prática: modelo de um folheto para pais ou cartaz para o
jardim de infância com conselhos concretos para os pais.

Comece agora e tente aplicar os seus conhecimentos à prática. Os nossos exemplos
práticos podem dar algumas ideias iniciais.
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Módulo 4 – Heróis Infantis nos Media
Trabalhar sobre o tema das personagens nos media revela-se particularmente
importante na medida em que permite fortalecer a literacia mediática nos jardins de
infância. Uma vez que os heróis nos media são muito importantes para o processo de
aprendizagem das crianças, estes podem ser utilizados como ponto de referência
para trabalhar a literacia mediática. Alguns aspetos importantes para o
desenvolvimento da literacia mediática incluem, por exemplo, que as crianças
questionem e avaliem o conteúdo dos media, processem as suas experiências nos media
e aprendam a distinguir a ficção da realidade. Dado que as personagens presentes nos
media dominam o quotidiano das crianças, revela-se claro que a intervenção
pedagógica é necessária. O apoio contínuo e a monitorização da forma como as
crianças processam e compreendem as suas experiências nos media são tarefas
importantes para os profissionais de educação de infância e para os pais. Deste
modo, podem ser estabelecidas as primeiras decisões na promoção do uso reflexivo e
responsável dos media por crianças entre três e seis anos de idade.
Para as crianças, as personagens são muito importantes quando avaliam as histórias.
Portanto, as personagens de filmes, livros, músicas, aplicações e publicidade
representam uma referência essencial dos media para as crianças. Em geral, existem
heróis e vilões que as crianças admiram ou rejeitam.
De forma transversal a todos os media, os vários tipos de personagens diferentes
podem ser identificados em termos de aparência, traços de personalidade ou
comportamento. As personagens dos media não transmitem apenas a história, mas
também fornecem conhecimento sobre papéis sociais e padrões de comportamento.
Independentemente de sua diversidade, todas as personagens imaginárias criadas
para crianças têm um aspeto em comum: apresentam uma menor complexidade
comparativamente a pessoas reais. Portanto, pode-se geralmente atribuir uma
característica às personagens fictícias para crianças, como por exemplo: boa ou má.
Além disso, a opinião sobre as personagens tende a persistir ao longo do tempo e
raramente há desvios nos padrões de comportamento ou papéis das personagens.
Essa distinção clara na representação das personagens é um fator chave. As crianças
podem entender as personagens, apenas pelas suas características e ações muito
claras, utilizando-as para a avaliação das pessoas reais ou para entenderem e
orientarem as suas próprias ações. Quer as personagens corajosas e fortes, quer as
personagens maliciosas ou violentas fascinam as crianças.
Atualmente, está em constante crescimento a oferta de novos conteúdos e
personagens nos media para crianças. Além disso, existe uma oferta ampla de
publicidade e de produtos associados, comummente chamada de merchandising.
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Existem ainda personagens que acompanharam várias gerações e continuam
presentes no mercado publicitário.
É aconselhável que os profissionais de educação de infância abordem as ofertas
atuais dos media para crianças e as perspetivas das crianças sobre essas ofertas.
Valerá a pena realizar uma análise detalhada e diferenciada que procure
compreender por que as crianças estão interessadas em determinadas personagens
dos media e quais as características dessas personagens que consideram
particularmente interessantes. As personagens dos media oferecem às crianças
excelentes oportunidades para brincarem e conversarem na sua vida quotidiana. Os
profissionais de educação de infância podem observar as mais variadas formas de
processamento das experiências dos media por parte das crianças. Acima de tudo, as
personagens dos media são utilizadas pelas crianças destas idades para desenharem,
pintarem e brincarem juntas, bem como para conversarem ou envolverem-se em
brincadeiras de faz de conta com os colegas.
Uma vez que as personagens dos media são muito importantes para as crianças em
idade pré-escolar parece-nos útil abordar os "Heróis Infantis nos Media" durante as
várias atividades quotidianas desenvolvidas com as crianças nos jardins de infância.
Ao prestarmos especial atenção ao ambiente das crianças, elas recebem especial
apreço e podem apresentar-se como especialistas nas suas personagens favoritas.
Além disso, este interesse também pode fornecer informações importantes sobre
temas que dizem respeito à criança.
Este módulo sobre "Heróis Infantis nos Media" fornece uma visão geral deste tema e
explica o papel das personagens dos media como companheiros das crianças. Mostra
como os heróis infantis nos media guiam e influenciam as crianças em idade préescolar. O módulo centra-se nos heróis infantis nos media como projetores da
identificação das personagens percebidas pelas crianças.

1. Heróis nos media como companheiros
As crianças entre 3 e 6 anos enfrentam alguns desafios para lidarem com várias tarefas
de desenvolvimento. Assim, elas procuram apoio, orientação e informações no mundo
que as rodeia. Por um lado, o apoio dos profissionais de educação de infância e da família
é importante para auxiliar as crianças no decorrer do seu processo de
desenvolvimento. Por outro lado, os heróis de livros, televisão e ficheiros áudio
também podem apoiar e acompanhar as crianças no seu desenvolvimento pessoal.
As crianças gostam, particularmente, de ver as personagens em atividades que só
recentemente aprenderam ou que ainda têm dificuldades em executar. Dessa forma,
elas podem obter confirmação ou inspiração para as suas próprias ações. As
personagens nos media podem fornecer orientação e inspiração para executarem
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tarefas de desenvolvimento como as apresentadas abaixo. As informações estão
organizadas por idades e servem apenas de orientação pelo que não devem ser vistas
como categorias rígidas. O processo de desenvolvimento de crianças entre os 0 e os 3
anos inclui, por exemplo, o reconhecimento de causalidade simples, habilidades
comunicativas básicas, desenvolvimento sensório-motor e compreensão de emoções.
Em crianças entre os 2 os 4 anos, os processos de desenvolvimento incluem, por
exemplo, o desenvolvimento da linguagem, da imaginação e do brincar, bem como a
consciência de si próprio e de uma cognição social. Para as crianças em transição da
educação pré-escolar para os primeiros anos do 1.º Ciclo de Ensino básico (crianças
entre 5 e 7 anos de idade) os processos de desenvolvimento incluem, por exemplo, a
identificação dos papéis de género, a cooperação social, a promoção das relações com
pares e a construção de juízos morais simples.

Bebés e crianças
pequenas
(0-3) anos
Crianças em idade
pré-escolar
(2-4 anos)
Desde o jardim de
infância até os
primeiros anos de
escolares

•reconhecem relações de causalidade simples
•têm habilidades básicas de comunicação
•apresentam um desenvolvimento sensoriomotor
•entendem emoções
•desenvolvem a linguagem
•desenvolvem a imaginação e o jogo
•apresentam conscência de si próprios
•processam, armazenam e aplicam informações
sobre situações sociais
•identificam os papéis de género
•cooperam socialmente
•constróem relacionamentos com os pares
•fazem juízos morais simples

(5-7 anos)
GRÁFICO 5: PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DOS 0 AOS 7 ANOS DE IDADE
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A minha dica: Se as personagens dos media têm traços de caráter muito comuns, isto
pode ajudar a trabalhar o tema dos heróis como companheiros através da promoção
de experiências que estimulam o pensamento crítico das crianças. Isto pode ser
especialmente estimulante para crianças com idades compreendidas entre os três e os
seis anos. Questione as crianças com perguntas, como por exemplo: Como seria a ação
da história se o príncipe corajoso e porreiro também tivesse um lado sensível e a princesa nova
e vulnerável fosse muito forte? A dramatização também é uma boa maneira de ilustrar
essas ideias.

Além do processo de desenvolvimento de crianças entre os três e os seis anos, elas
encontram diferentes exigências e desafios nas diversas áreas da vida quotidiana
como, por exemplo: no jardim de infância, no grupo de colegas ou na família. Isto
inclui conhecer:



estruturas sociais, que podem diferir de situação para situação,



reações negativas e positivas em relação ao próprio comportamento,



diferentes experiências e conhecimentos em relação a outras crianças ou
adultos,



diferentes possibilidades e formas de ação para com os adultos em função dos
modelos (por exemplo, profissionais de educação de infância ou pais),



regras de cooperação social que as crianças devem seguir ou negociar (por
exemplo, na relação com os seus pares).

Assim, as crianças usam os heróis nos media como uma fonte de informação sobre o
comportamento social, o desenvolvimento de papéis de género e o relacionamento
com os pares. Os diferentes papéis e padrões comportamentais que emergem através
dos heróis nos media apoiam a capacidade das crianças para desenvolverem os seus
próprios padrões e valores, através de atitudes de rejeição ou aprovação.
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2. Orientação e fascínio
Todos os dias as crianças encontram diferentes personagens através do uso dos
media, o que as influencia em grande medida. Isto deve-se ao fato de os interesses e
necessidades das crianças serem reflexo das suas experiências e estarem intimamente
associados ao seu crescimento e desenvolvimento. A esse respeito, os heróis nos
media influenciam o comportamento social e cooperação das crianças, bem como a
sua ação e pensamento. Recorrendo ao(s) seu(s) herói(s) favorito(s) pode-se observar
como as crianças se sentem e o que as entretém. Os heróis nos media oferecem
sugestões, indiretas, e podem influenciar a ação das crianças na sua vida quotidiana.
Embora possa não haver quase nenhum impacto dos heróis dos media no
comportamento e o caráter de uma criança a longo prazo, os efeitos a curto prazo
podem ser detetados, com maior frequência em conexão com a dramatização
empática relacionada com a ação e o humor. As crianças em idade pré-escolar
também são frequentemente fascinadas pelas capacidades e qualidades dos heróis
dos media.
Para pais e profissionais de educação de infância, as histórias nos media podem ser
ferramentas valiosas para ensinar as crianças a enfrentarem e superarem os desafios
no mundo real. Juntamente com o entretenimento óbvio que estas histórias oferecem,
os pais e os educadores podem conversar com as crianças sobre os significados mais
profundos apresentados em cada história, envolvendo-se, assim, numa interação útil
com elas. Isto pode ajudar quer os pais quer os educadores a descobrirem as
emoções, as ideias, as perceções sobre as personagens, a avaliarem as ações das
personagens e também a identificarem os seus pontos fortes e fracos.
Os profissionais de educação de infância podem usar as personagens heróicas das
histórias de livros ou vídeos para incutirem valores nas crianças. Os heróis nos media
podem inspirar as crianças de várias maneiras, devido ao fato de as histórias muitas
vezes retratarem os desafios que os humanos enfrentam na sua jornada ao longo da
vida.
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GRÁFICO 6: HERÓIS DOS MEDIA PARA CRIANÇAS

Uma maneira simples de entender como as crianças pequenas se sentem e pensam
relativamente aos vários aspetos da vida, durante o seu desenvolvimento, é
incentivá-las a desenharem os seus heróis favoritos. Assim, os pais e/ou educadores
podem usar esses desenhos para gerar uma discussão com as crianças sobre as razões
pelas quais elas gostam dessas personagens e quais são os pontos fortes e fracos que
apresentam.
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MODELO 1 – O MEU HERÓI FAVORITO NOS MEDIA (PARA CRIANÇAS QUE AINDA NÃO SABEM LER OU ESCREVER):

Desenha

O meu herói
favorito dos
media

Os heróis nos media podem ser uma tela de projeção para crianças em idade préescolar. Eles podem ajudar as crianças a expressarem sentimentos, preocupações ou
necessidades. Além disso, os pensamentos inconscientes podem tornar-se mais claros
e fáceis de lidar pelas crianças quando os problemas internos são transferidos para as
personagens dos media. Por exemplo, se uma criança está com raiva ou triste,
também pode projetar essa emoção numa personagem dos media. Se necessário, a
criança pode identificar o motivo da sua raiva ou tristeza, mas também compreender
e aceitar os seus próprios sentimentos.
Os heróis nos media podem assumir-se como personagens de identificação para
crianças, com idades compreendidas entre três e seis anos, à medida que o seu
interesse pelo conteúdo dos media aumenta (quando as histórias são relacionadas
com o seu quotidiano). Particularmente estimulantes são os temas característicos e
centrais da infância, como lidar com o medo da perda ou o sentimento de
autoeficácia, assim como a distinção entre o bem e o mal. Os heróis nos media podem
ajudar as crianças a acompanharem os acontecimentos de uma história e a
entenderem o seu contexto. A participação em ações e sentimentos é especialmente
importante: por exemplo, o Tracker da "Patrulha Pata", embora seja corajoso, não
gosta de ficar no escuro e o pato Donald, da Disney, não desiste do que quer, apesar
de ser mal-humorado. As crianças seguem as ações dos heróis com interesse e sentem
que são abordadas referências ao mundo em que vivem. A suposição de que as
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personagens poderosas e fortes que lutam contra a injustiça são as preferidas pelas
crianças é um mito. Além disso, as personagens com traços malignos ou as mais
vulneráveis desempenham um papel importante para as crianças, que não deve ser
subestimado. As personagens más, por exemplo, oferecem às crianças a
oportunidade de lidarem com sentimentos de vingança ou com a proibição da
agressão no dia a dia. Se as personagens precisam de proteção, as crianças podem
lidar com o papel das vítimas. As crianças, representadas pelas personagens dos
media, reconhecem e experimentam possíveis reações e consequências do
comportamento a partir de uma distância segura e podem compará-las com as suas
próprias necessidades e objetivos, não sendo punidas pela resolução dos problemas.
Desta forma, os traços individuais de carácter, as características externas e certos
comportamentos de uma personagem dos media podem oferecer às crianças, entre
três e seis anos de idade, sugestões e orientações para os seus próprios
comportamentos. Estas imitações não devem ser confundidas com a dramatização de
conteúdos dos media. Na dramatização, as crianças vestem-se como as personagens
dos media e realizam certas cenas que representam acontecimentos da história, ou
criam novas histórias para essas personagens, a fim de processarem as experiências
dos media.
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A minha dica: Numa conversa sobre as personagens favoritas das crianças,
pode perguntar às crianças quais são as características das personagens de que
gostam e de que não gostam. Em conjunto com as crianças, pode recolher as
características positivas e negativas dos heróis dos media das crianças numa
colagem. Experiências prévias realizadas mostraram, no entanto, que é mais
difícil para as crianças mencionarem características negativas das suas
personagens favoritas, mas não é tão difícil para elas identificar características
negativas nas personagens que não gostam. Outra ideia é criar cartazes das
personagens dos media conhecidas com traços positivos e negativos (usando
marcadores de cores diferentes para traços "bons" ou "maus") e exibi-los na sala
de aula com estímulos visuais. Veja este exemplo:

PINÓQUIO:
Egoísta, bravo, ________
Ingénuo, malicioso,_______

CAPUCHINHO VERMELHO:
atenciosa, simpática, educada, ______
descuidada, ______

BRANCA DE NEVE:
bonita, simpática, útil, gentil, ______
-------------
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Se verificar com maior atenção quais são os heróis favoritos das crianças, verá que
existem semelhanças claras na popularidade de certo tipo de personagens. A maioria
das crianças é fascinada por capacidades sobre-humanas e magia (por exemplo: ser
especialmente forte, ser capaz de se transformar ou voar). Tais personagens são
retratadas como independentes, responsáveis, bem-sucedidas e fortes, e esses traços
são desejados pelas crianças.

A minha dica: As crianças entre os três e os seis anos de idades costumam usar a
dramatização para processar as suas experiências quotidianas. Pode ser útil deixá-las
interpretar as personagens dos media infantis e questioná-las acerca das
características dos seus heróis favoritos que seriam úteis e desejáveis na vida
quotidiana.

As preferências e o entusiasmo dos colegas da criança sobre certas personagens
influenciam, geralmente, a escolha das suas personagens favoritas. Opiniões
diferentes sobre diferentes personagens dos media desencadeiam a comunicação
entre as crianças e fornecem o impulso para a troca das suas personagens favoritas.
Entre os amigos, os heróis favoritos nos media podem ajudar a fortalecer as relações
interpessoais no grupo e oferecer possibilidades para conversarem e jogarem. O
conhecimento partilhado sobre certas personagens também pode servir como um
elemento limitador entre o grupo e o mundo exterior, o que fortalece novamente as
relações interpessoais no grupo.
As personagens dos media permitem que as crianças sejam especialistas neste
campo, o que também afeta a sua cooperação e interação social. Pode encorajar a
procura de acordo e um sentimento de respeito por outras crianças se estas estiverem
particularmente bem informadas sobre certas personagens e sobre o conteúdo dos
media. Jogos e conversas sobre as personagens favoritas, por sua vez, aumentam a
popularidade de uma criança entre os seus pares.
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3. Modelos Reais vs. Heróis dos Media
Assim como o conteúdo dos media pode influenciar crianças, as personagens dos media
também podem. No entanto, as personagens dos media não competem com modelos
de identificação reais, mas complementam-nos. Elas completam o conjunto de
comportamentos e ações sociais e podem compensar possíveis défices no ambiente
social próximo das crianças.
Crianças de 3 a 6 anos de idade consideram difícil avaliar as características das
personagens fictícias. Acima de tudo, as crianças têm dificuldade em reconhecer
quais são as características imaginárias ou reais quando o enredo da história as
apresenta de forma muito realista. Mesmo exageros no tamanho, velocidade e força
dificilmente são reconhecidas como fictícias pelas crianças em idade pré-escolar. Isso
também tem a ver com a noção de que, na perspetiva das crianças, quase todas as
pessoas são mais rápidas, maiores e mais fortes do que elas.

A minha dica: Quando falar com as crianças sobre as personagens dos media, é
importante dar-lhes pistas para que possam entender melhor as diferentes
características das personagens. Por exemplo, pode ajudá-las a comparar qualidades
conhecidas das personagens com situações da vida real: se uma personagem dos
media for irrealisticamente rápida, descrevê-la como sendo rápida como um carro
de corrida ou tão grande como uma casa pode ajudar as crianças a compreenderem
as caraterísticas das personagens. Essas comparações com características e recursos
que as crianças conhecem também podem ser muito úteis para o desenho e pintura.
Para tornar compreensível e visível o tamanho grande de uma personagem dos
media, pode pintar a personagem dos media de forma superdimensionada ao lado
de uma pessoa de tamanho normal e uma casa, por exemplo.

Padrões comportamentais e características que são inteiramente inventados podem,
por sua vez, ser categorizados pelas crianças mais novas como não reais ou
imaginários. Estes incluem, por exemplo, pessoas com poderes mágicos ou animais
que podem falar. Se os profissionais de educação de infância e os pais monitorizarem
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o uso dos media pelas crianças, podem ajudá-las a avaliarem as personagens dos
media e as suas características como fictícias ou reais.

A minha dica: A fim de proteger as crianças de expetativas irrealistas de si mesmas e
do desapontamento associado, é particularmente importante sensibilizá-las para os
traços de caráter exagerados que são, supostamente, desejáveis (por exemplo, se
excessivamente forte) que as crianças possam copiar e conscientizá-las de que são
fictícias.

A presença das celebridades nos media pode ser importante para crianças entre os
três e os seis anos (por exemplo, jogadores de futebol ou apresentadores de
programas infantis). Estas pessoas geralmente demonstram muita paixão e
entusiasmo pelo seu trabalho. Nesse sentido, podem assumir a função de modelos e
terem um efeito motivador sobre as crianças. Assim, as crianças podem ser capazes
de aprenderem sobre uma variedade de passatempos e talentos ou quererem
experimentar certas atividades artísticas ou desportivas. Além disso, normas,
valores, aparência física e qualidades são comunicadas às crianças através da
celebridade apreciada. É importante saber que a personagem que apreciam e a
aparência das celebridades de que gostam são muitas vezes artificialmente criadas
para fins comerciais, como por exemplo, uma personagem de um desenho animado.
O objetivo aqui é geralmente alcançar um caráter unidimensional (por exemplo, "o
forte", "o social", "o bom"), de modo a que compreendam elementos presentes nas
pessoas que os rodeiam, mas que são mais difíceis de identificar. Os mundos das
personagens fictícias são apresentados de maneira narrativa, enquanto as pessoas
reais não são unidimensionais, mas mais complexas quanto aos seus traços de
personalidade. Essa multidimensionalidade pode dificultar a compreensão por parte
das crianças, especialmente no caso de querermos quebrar tabus que estão
espalhados pelos media.
Há uma infinidade de heróis nos media que podem enriquecer a vida quotidiana das
crianças e dar-lhes boas ideias. No entanto, é importante considerar que, além dos
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heróis nos media, também existem personagens e modelos de identificação tangíveis
e reais nos ambientes que as rodeiam, como o educador de infância humorístico, a
irmã mais velha, o pai compreensivo ou o amigo corajoso. Para promover esse
equilíbrio, é aconselhável lidar com heróis da vida real de modo a fortalecer a
literacia mediática infantil. Dificilmente existem limites para as atividades de
acompanhamento e criação de uma literacia mediática na vida diária do jardim de
infância.
Uma coexistência equilibrada de heróis reais e heróis dos media é essencial para a
orientação das crianças no mundo, promovendo o desenvolvimento positivo e
saudável das crianças.
A minha dica: Pode convidar os heróis da vida quotidiana das crianças, como policias,
enfermeiras ou os familiares das crianças (ex. avós) para irem ao jardim de infância,
com o intuito de conversarem com as crianças sobre as suas vidas e falam sobre os
seus próprios modelos de referência. Depois, com o seu apoio, as crianças podem, por
exemplo, criar colagens sobre o que foi discutido ou conduzir entrevistas com os "heróis
do dia-a-dia" e registá-las.

A minha dica: Para conscientizar as crianças de que elas podem ser heróis,
recomendo que discuta com elas sobre eventos em que elas mesmas ou os seus
amigos demonstraram comportamentos heróicos. Isso pode acontecer depois de
grandes medos terem sido superados, quando alguém desinteressadamente tiver
ajudado outra pessoa, ou algo muito difícil tiver sido realizado. Para a discussão,
recomendo conversas com as crianças, mas pintar imagens ou realizar dramatizações
também são atividades adequadas.
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EXEMPLO DE UM CARTAZ COM OS HERÓIS DA FAMÍLIA:

Os meus heróis
O meu avô amável e

engraçado!

A minha avó amorosa!

O meu pai super forte!

A minha super mãe!

A minha irmã
inteligente!
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4. Suporte para pais
As personagens nos media são de grande importância para a vida quotidiana das
crianças e para o seu desenvolvimento pessoal. Por esse motivo, o tema também deve
ser abordado nas discussões entre profissionais de educação de infância e pais.
Abordar o tema das personagens nos media no jardim de infância, é uma boa
oportunidade para também trocar informações com os pais sobre o amplo espectro e
a relevância das personagens dos media. Por exemplo, os pais podem não ter a
certeza sobre como utilizar corretamente as características dos media. Aqui, pode ser
útil se os profissionais de educação de infância fornecerem materiais ou incluírem
informações sobre o tema no dia a dia dos pais. Existe também a oportunidade de
mostrar aos pais resultados concretos do trabalho desenvolvido sobre o tema dos
heróis dos media. As conversas podem ser bastante eficazes se apresentar peças de
artesanato, pinturas, cartazes ou colagens feitas pelas crianças com a ajuda dos seus
educadores.
É essencial que os pais tenham consciência do papel que as personagens dos media
desempenham na procura de orientação e no trato das questões das crianças.
Também é importante enfatizar que, além de amigos e irmãos, os pais também têm
uma grande influência sobre quais são os heróis dos media favoritos das crianças.
Os profissionais de educação de infância podem igualmente beneficiar da partilha de
ideias e experiências com os pais, pois os estes podem fornecer pistas interessantes
sobre o tema para o trabalho pedagógico dos media no jardim de infância.
Material prático: modelo de um folheto para os pais ou aviso nas instalações com
conselhos concretos para os pais.
Comece agora e tente pôr em prática os seus conhecimentos. Os nossos exemplos
práticos podem dar algumas ideias iniciais.

Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
de educação de infância e instituições comparáveis da Europa.

103
Manual Interativo de Educação para os Media em Educação de Infância

Módulo 5 – Publicidade
Na vida diária, as crianças contactam com as mais diversas formas de publicidade: nas
revistas, na televisão, nos supermercados ou nos transportes públicos. As crianças
geralmente consideram a publicidade muito cativante. Quanto mais apelativa e
engraçada é a publicidade, mais cedo elas se interessam por ela. A publicidade
rapidamente consegue alcançar as crianças devido à sua curiosidade natural.
A publicidade orientada para o lucro tem como objetivo gerar interesses de compra
específicos e criar necessidades de consumo. O objetivo é atrair a atenção para uma
determinada empresa, marca, serviço ou produto específico e incentivar os potenciais
clientes a fazerem uma compra. Existem diferentes tipos de publicidade, com
diferentes orientações e formas, adaptadas para um determinado grupo-alvo, abordadas
tendo em conta o destinatário que pretende alcançar.
As crianças também são um grupo-alvo importante para a economia, pois os seus
desejos de consumo podem influenciar o comportamento de compra dos pais. No
entanto, as crianças também já têm o seu poder de compra devido à mesada ou
presentes em dinheiro que recebem em épocas festivas e/ou aniversários. Em
Portugal, as crianças entre quatro a cinco anos não costumam recebem a mesada,
contrariamente ao que acontece noutros países europeus como a Alemanha, onde as
crianças recebem cerca de 13 euros por mês. Contudo, recomenda-se começarem a
receber a mesada por volta dos 6 anos de idade (aproximadamente 4 euros por mês).
No entanto, a publicidade não se destina exclusivamente às crianças, devido ao seu
reduzido poder de compra na infância, mas tem em consideração o seu poder de
compra futuro. Para que elas consumam certos produtos mais tarde durante a vida
adulta, as crianças já devem estar ligadas a determinadas marcas e produtos em
idades precoces.
As crianças em idade pré-escolar ainda não conseguem entender as intenções da
publicidade nem como funciona a economia, segundo dados recolhidos através de
experiências com crianças desta idade. Também se descobriu que é difícil evitar a
presença constante da publicidade na vida das crianças e que estas demonstram
dificuldades em distinguir o conteúdo real presente numa publicidade. O fator
decisivo para isso é certamente a propaganda (conhecida como merchandising), que
além da publicidade convencional, está a tornar-se cada vez mais importante e esse
método de publicidade é percebido pelas crianças como particularmente atraente. A
grande variedade de propaganda que se oferece está a tornar as personagens dos media
cada vez mais comuns na nossa rotina diária normal.
As crianças pertencem à nossa sociedade orientada para o consumo e, portanto, são
alvos diretos da publicidade. Como as crianças são expostas à publicidade na sua
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vida quotidiana, é importante ajudá-las a desenvolver uma abordagem crítica em
relação a ela. Pode ser eficaz se praticarmos com as crianças a identificação de
anúncios, com base em atributos formais, e se explorarmos as intenções dos
anunciantes.

A minha dica: A identificação fidedigna e rotineira dos vários recursos publicitários só
pode ser alcançada com muita prática e ajuda dos adultos que acompanham a criança.
Em conversas com as crianças, pode selecionar exemplos de publicidade presentes em
vários media. Imagens ou desenhos impressos podem servir como pistas e ajudas.

Para desenvolver uma abordagem reflexiva e crítica em relação à publicidade, as
crianças entre três e seis anos de idade precisam de orientações. No sentido de
fortalecer a literacia mediática das crianças, é importante permitir-lhes identificar,
compreender e processar criticamente a publicidade. Isso sugere uma necessidade de
ação a vários níveis. Por um lado, precisamos de profissionais de educação de
infância que possam ajudar as crianças a desenvolver uma abordagem responsável e
reflexiva à publicidade (e outros conteúdos dos media). Por outro lado, os hábitos de
consumo e o manusear da publicidade dentro da família são tão importantes quanto
o papel dos pais como modelos. As experiências pessoais das próprias crianças
também são decisivas no percurso para se tornarem utilizadores conscientes, ativos e
reflexivos dos media. Os profissionais de educação de infância, utilizando uma
abordagem lúdica, podem ajudar a estabelecer uma base importante para o
desenvolvimento da literacia mediática junto de crianças em idade pré-escolar, o que
pode levar ao aumento da sua sensibilização para a publicidade de forma gradual.
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GRÁFICO 7: REFLEXÃO DA CRIANÇA SOBRE PUBLICIDADE NOS MEDIA.

A minha dica: Transforme as crianças em "detetives de publicidade". Em pequenos
grupos, eles podem folhear revistas e recortar anúncios publicitários. Os recortes
serão depois avaliados em conjunto. Refira constantemente, e de forma repetida, as
características da publicidade já conhecida. Assistir a anúncios publicitários na
televisão, previamente selecionados, também pode ajudar a consolidar o
reconhecimento das características da publicidade e criar uma base de
conhecimento fidedigna para a distinção entre publicidade e programas reais.

Este módulo, "Publicidade nos media", aborda como este tema pode ser tratado pelos
profissionais que trabalham em jardins de infância. Este módulo deixa ainda claro
por que razão a publicidade é tão emocionante e atrativa para as crianças. Apresentam-se
diferentes formas de publicidade e de media. Além disso, apresentam-se e explicam-se
ainda informações importantes, em termos legislativos, para a proteção das crianças
em relação à exposição a conteúdos publicitários nos media, nomeadamente através
do código de publicidade e da legislação reguladora do consumo. A influência da
publicidade nas crianças em idade pré-escolar também é discutida e são
apresentadas sugestões para, enquanto profissional de educação de infância, ajudar
as crianças a desenvolverem uma abordagem reflexiva acerca da publicidade.
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1. Publicidade e crianças pequenas
Na nossa sociedade atual, as crianças são um grupo-alvo atraente para o setor
publicitário. Neste capítulo, vamos concentrar-nos no motivo pelo qual as crianças
estão interessadas nas mensagens publicitárias, quais os elementos presentes no
design da publicidade para focar a sua atenção e como a publicidade as influencia.
Ao abordar as crianças, a publicidade refere-se especificamente às necessidades
essenciais da criança. As promessas publicitárias incluem a popularidade, o
reconhecimento, a participação e o direito de expressão. A publicidade desempenha
um papel importante para o grupo-alvo porque os problemas da infância, as tarefas
de desenvolvimento e os fatores psicológicos de desenvolvimento são totalmente
integrados. Adicionalmente, a publicidade dá orientações às crianças e também
fornece informações sobre o mundo. As necessidades das crianças, que são
desencadeadas pela publicidade, apoiam a sua própria formação de opinião e a
tomada de decisão. As crianças têm a oportunidade de lidar com o que é importante
para elas e aprender a tomar decisões.
Tal como acontece com o conteúdo dos media em geral, as crianças são fascinadas
por publicidade que se relaciona com a sua vida e tem em consideração os seus
interesses. Além disso, as crianças podem entender facilmente os anúncios
publicitários, pois geralmente são objetivos em termos de conteúdo. Isto, por sua vez,
é muito eficaz para atrair a sua atenção. Também as formas, vozes, música e cores
levam as crianças a ficarem impressionadas com a criatividade dos anúncios
publicitários e com os elementos de humor que apresentam. Além disso, um
elemento muito forte é a música que é utilizada e que rapidamente é cantada quando
a mensagem musical publicitária é apresentada. Assim, os produtos anunciados
tornam-se memoráveis.
A atenção das crianças também é atraída para a publicidade através do uso de
personagens familiares. Os anunciantes usam personagens que as crianças já conhecem
dos media ou criam personagens especiais para os anúncios publicitários, que
abordam especificamente temas e interesses populares junto das crianças. A
familiaridade com produtos e marcas, bem como as tendências partilhadas dentro da
faixa etária da criança, também podem afetar a atenção das crianças. O interesse
publicitário das crianças aumenta quando elas conseguem reconhecer rótulos ou
nomes de marcas.
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A minha dica: Às vezes, uma mudança de perspetiva ajuda. Incentive as crianças
a pensarem num pequeno momento publicitário para um determinado produto e
a realizarem uma publicidade. Dessa forma, as crianças desenvolvem melhor a
compreensão das intenções da publicidade e dos objetivos que os anunciantes
procuram com a publicidade. Depois, pode pensar conjuntamente com as
crianças por que razão a publicidade nem sempre cumpre o que promete. Desta
forma, a análise crítica da publicidade pode ser melhorada e os objetivos da
publicidade podem ser melhor compreendidos.

A repetição frequente da publicidade e a comercialização de produtos através de
vários canais dos media levam à rápida memorização das mensagens publicitárias,
conhecidas como slogans, e dos nomes de marcas. Isto, por sua vez, pode influenciar
a compreensão por parte das próprias crianças sobre a marca ou a decisão da compra
de um produto específico (ou influenciando indiretamente a decisão dos pais). Em
particular, o produto promovido desperta desejos no consumidor e é considerado
eficaz se o seu anúncio é entendido de forma positiva. Se uma mensagem publicitária
promete efeitos positivos da utilização de um produto, as crianças acreditam nessas
promessas. Em geral, elas não questionam a credibilidade da publicidade. Apenas
através das suas próprias experiências positivas ou negativas as crianças podem
gradualmente diferenciar as suas perceções das promessas apresentadas nos
anúncios publicitários.
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A minha dica: Veja um anúncio publicitário, previamente selecionado, sobre um
produto alimentar com as crianças, por ex. publicidade a um iogurte, e recolha as
impressões e as mensagens delas. As crianças podem então testar o alimento e
analisar o produto em termos de sabor e aparência. Em grupo, compare as ideias
previamente expressas pelas crianças sobre o produto com os "resultados dos testes"
reais. Desta forma, as crianças podem reconhecer diferenças e semelhanças entre as
promessas presentes na publicidade e o produto real.
Modelo

A curiosidade natural da criança, a sua abertura e a vontade de aprender facilitam o
papel da indústria publicitária em despertar o seu interesse e ser notada. As crianças
mais pequenas apresentam dificuldade em distinguir e compreender claramente as
informações fornecidas pelos anúncios. Assim, anúncios publicitários atrativos
podem alcançar facilmente o grupo-alvo pretendido.
As crianças também podem, por vezes, desenvolver uma atitude crítica e negativa
relativamente à publicidade. Isto acontece, por exemplo, quando eles se sentem
fortemente perturbados pela publicidade quando usam os media.
Os hábitos de consumo e os valores essenciais de cada família têm, também, um
impacto significativo no modo como as crianças são influenciadas pela publicidade
relativamente aos seus desejos e às suas necessidades. Em última análise, os pais
mostram aos filhos como eles próprios lidam com a publicidade e com os seus
desejos de consumo, tornando-se responsáveis pelas decisões de compra na sua
família.

2. Media e formas de publicidade
A publicidade a marcas e produtos utiliza uma ampla variedade de media, como
jornais, rádio, televisão ou páginas da Internet para criar necessidades e provocar
interesses. É possível descrever algumas semelhanças essenciais, mas também
diferenças, das diversas formas de publicidade.
Os objetivos essenciais da publicidade em todas as áreas são os mesmos: a
publicidade deve transmitir uma imagem positiva, gerar necessidades e desejos,
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inspirar as pessoas a comprar, aumentar o volume e a conscientização para um
negócio e despertar o interesse por uma marca, produto ou serviço. As mensagens
publicitárias visam um grupo-alvo específico, que é geralmente bem conhecido dos
anunciantes. Esse conhecimento sobre um grupo-alvo, sobre a sua situação de vida,
os desejos, os valores, as atitudes ou sobre as suas possibilidades financeiras, baseiase em observações precisas e pesquisas de longo prazo. A fim de alcançar o efeito
desejado e satisfazer os grupos-alvo específicos, o marketing geralmente usa os
resultados da investigação no campo da semiótica, da teoria da cor e do design, da
ciência da comunicação e da psicologia. Deste modo, os conceitos publicitários
podem ser orientados de maneira precisa para os respetivos objetivos e desejos do
grupo-alvo incluindo a marca e o produto, bem como o meio e o espaço disponível
para o mesmo.
A Publicidade na televisão, rádio, internet e aplicações tende a intensificar as suas
mensagens por meio de uma presença permanente e frequentes repetições. Esta
elevada frequência de exposição a uma publicidade destina-se a ajudar o grupo-alvo
a melhor internalizar as mensagens apresentadas. Isto pode, no entanto, criar uma
grande pressão, especialmente em crianças pequenas, pois é difícil para elas
“escaparem” das mensagens publicitárias frequentes e recorrentes. Além disso, isso
pode ser muito frustrante para as crianças, uma vez que os desejos de consumo
despertados geralmente não são satisfeitos.
No entanto, manter as crianças completamente longe da publicidade não é uma
solução. É mais importante pré-selecionar conteúdo dos media apropriado para as
crianças, acompanhá-las quando elas utilizarem os media e começar a fortalecer a sua
literacia mediática desde cedo, também no que se refere à publicidade.

A minha dica: A fim de reduzir a pressão da publicidade, pode ajudar conversar
com as crianças sobre as suas experiências com a publicidade. Aspetos emocionais
como desejos, frustrações ou sentimentos (incluindo os que as podem incomodar)
podem ser abordados para apoiar o processamento das impressões das crianças
sobre a publicidade. Como forma de introduzir a conversa, é uma boa ideia
começar por documentar com elas, e de modo divertido, a frequência com que são
incomodadas pela publicidade durante a utilização de determinados media. O
grupo pode, por exemplo, ouvir em conjunto rádio e colocar um autocolante numa
linha de tempo a cada interrupção com publicidade. Auxiliados pela linha do
tempo e os dados recolhidos quanto ao número de interrupções da publicidade nos
media observados, durante esse período de tempo, estimula-se as crianças a
discutirem este tema.
Modelo
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Cartazes e anúncios impressos com publicidade: As mensagens publicitárias
presentes nos media impressos (ex. jornais, revistas) são, geralmente, transmitidas
utilizando combinações impressionantes de imagens e texto, secções de imagens
apelativas e incentivos gráficos. A publicidade difere do conteúdo editorial
utilizando fontes gráficas diferentes ou cores mais atraentes. Também é assinalada
com a palavra "publicidade" ou "anúncio". O posicionamento visível do logotipo da
empresa ou do produto é igualmente importante, pois o anúncio também deve ser
observado ao folhear um meio impresso. As imagens e logotipos dos produtos
podem ser observados pelas crianças como um elemento diferenciador da
publicidade. Uma vez que as revistas e periódicos geralmente contêm páginas
inteiras de publicidade ou anúncios muito grandes, que dificilmente diferem do
conteúdo editorial, é especialmente difícil para as crianças pequenas associar as
páginas de anúncios à publicidade. Esta dificuldade é igualmente sentida por
crianças pequenas que estão familiarizadas com a observação de conteúdo visual,
porque observam os seus pais a utilizarem media impressos e até manuseiam
revistas e livros infantis. As crianças em idade pré-escolar normalmente não
conseguem ler (corretamente) as mensagens gráficas apresentadas nos cartazes e
anúncios impressos.
Publicidade na rádio: Os adultos usam frequentemente a rádio como companhia,
por exemplo ao pequeno almoço ou no carro, que é consumida por acaso e de forma
inconsciente. A publicidade na rádio deve, portanto, ser identificada por um sinal
distinto claramente audível. Além disso, os próprios anúncios publicitários também
são claramente destacados para serem ouvidos pelos ouvintes da rádio. Portanto, a
publicidade na rádio geralmente utiliza recursos distintos, como mensagens musicais
publicitárias cativantes, vozes assustadoras, repetições ou trocadilhos engraçados.
Esses elementos de design permitem que as crianças reconheçam facilmente a
publicidade na rádio. A publicidade na rádio tem um grande efeito de
reconhecimento e as crianças ficam animadas para falar e cantar ao longo das
constantes repetições. Os anúncios comerciais na rádio são geralmente muito curtos
e, desta forma, ajudam a atrair a atenção das crianças. Portanto, as mensagens
publicitárias auditivas também podem ficar rápida e firmemente retidas na memória
das crianças (mas também dos adultos). As decisões de compra do consumidor e a
escolha da marca podem, portanto, ser fortemente influenciadas por estes anúncios.
Publicidade na televisão: A publicidade televisiva atrai a atenção das crianças
pequenas com imagens coloridas, música divertida ou cativante e histórias curtas.
Além disso, muitas vezes utiliza uma linguagem que é caracterizada por rimas,
frases curtas e outros embelezamentos linguísticos. Isto torna as mensagens
publicitárias mais interessantes e fáceis de entender, de acordo com o
desenvolvimento da linguagem, por crianças. As estações televisivas privadas usam
a publicidade para crianças inserida especificamente no contexto dos programas que
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são visionados pelas crianças. As peças publicitárias são colocadas no local
apropriado do programa e resumidas de acordo com o tema, como é o caso do
grupo-alvo adulto. Por exemplo, antes e depois da publicidade a espetáculos com
animais, os anúncios são colocados de modo a atrair especificamente o espírito de
investigação das crianças. A publicidade a bonecas tem mais probabilidade de ser
apresentada num ambiente de "Programa para Meninas". Na televisão, no entanto, as
crianças também podem ver anúncios direcionados para adultos. Em alguns casos,
estas peças publicitárias podem prejudicar o desenvolvimento de crianças, e é por
isso que não podem ser transmitidos durante a programação diurna. Estudos de
utilização da televisão mostraram que as crianças entre três e seis anos de idade não
conseguem distinguir publicidade de conteúdos programáticos. Só mais tarde, com
sete ou mais anos de idade é que as crianças sabem que a publicidade quer vender
alguma coisa. A partir dos onze anos, as crianças começam a considerar a
publicidade cada vez menos digna da sua confiança. Para que a publicidade
televisiva possa ser distinguida de forma fidedigna dos programas reais é necessário
um entendimento abrangente da publicidade, que as crianças em idade pré-escolar
normalmente não têm. No entanto, através de alguns recursos formais simples, as
crianças também podem identificar facilmente a publicidade na televisão. Alguns
sinais úteis de identificação para as crianças podem ser, por exemplo, as alterações
audiovisuais no início e no final das peças publicitárias (ex. aumento do volume da
publicidade, maior movimento, informações mais rápidas), nomes de produtos e
marcas e a ausência do logotipo do canal, que não é exibido, durante o intervalo
comercial.
Publicidade Online: Os media online oferecem sempre novas formas de
publicidade, que utilizam uma ampla variedade de possibilidades técnicas ao seu
dispor. Nas páginas de internet, por exemplo, há cartazes publicitários que, além do
uso dos recursos familiares da publicidade impressa, também utilizam efeitos de
cores, sons ou alterações de conteúdo. Nas redes sociais, a publicidade geralmente é
exibida de forma personalizada entre publicações ou nas margens da página,
enquanto que as peças com publicidade audiovisual são inseridas anteriormente ou
posteriormente nos vídeos. Como certas formas de publicidade são deliberadamente
projetadas para que não sejam imediatamente reconhecidas como anúncios, às vezes,
é difícil para os adultos distinguir claramente entre conteúdos e publicidade.
Portanto, é difícil identificar características claras e inequívocas da publicidade
online. Existem apenas algumas características que as crianças podem procurar. Estas
incluem, por exemplo, indicações de preços, ilustrações de produtos e marcas,
pedidos de compra e etiquetas com os termos "publicidade" ou "anúncio". A
publicidade online é frequentemente percebida pelas crianças como irritante e
assoberbante. Por exemplo, elas consideram difícil clicar fora das grandes janelas de
publicidade que cobrem a página da Internet sem ajuda do adulto. Além disso, existe
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um risco crescente das crianças se deparem com conteúdo inadequado em anúncios
online. Deve-se sempre garantir que as crianças visitam apenas páginas de internet
recomendadas para elas, mesmo que sejam acompanhadas por adultos. No caso de
programas online para crianças, a ausência de publicidade é considerada um
indicador relevante na avaliação da qualidade desse recurso. Desta forma, as crianças
podem ser protegidas de possíveis solicitações excessivas de anúncios publicitários.
Publicidade em Aplicações (Apps): Nas aplicações gratuitas, muitas vezes é possível
encontrar anúncios com a junção de imagens, vídeos gravados ou pequenos cartazes
publicitários. As versões completamente pagas estão geralmente livres de
publicidade. Uma forma isolada de publicidade nas aplicações são as chamadas
"compras integradas nas aplicações" ou "itens pagos nas aplicações". Isto significa
que, por exemplo, uma aplicação de um jogo gratuito permite que o jogador possa
comprar materiais adicionais para o ajudar a alcançar o objetivo do jogo mais
rapidamente. Embora os anúncios grandes em aplicações como cartazes, vídeos ou
janelas que abrem no navegador da internet quando se acede a páginas online
(chamadas de pop-ups) geralmente possam ser identificados por diferenças na
aparência e no conteúdo, as recomendações de compra correspondentes a itens pagos
nas aplicações geralmente só podem ser identificadas pela leitura cuidadosa da
mensagem e, portanto, não são claramente percebidas como publicidade pelas
crianças. Ao selecionar aplicações para crianças, deve-se ter cuidado no sentido de
garantir que elas estão livres de publicidade. As crianças geralmente consideram
irritantes as interrupções causadas pelas janelas de publicidade, por exemplo,
durante um jogo. No entanto, mais sérios são os riscos associados à publicidade nas
aplicações. Por um lado, as crianças podem adquirir e pagar por ofertas digitais sem
o consentimento dos pais e sem se perceberem do que realmente estão a fazer. Por
outro lado, existe o perigo de a publicidade apresentar tópicos inadequados.

3. Enquadramento Legal
De acordo com o código de Publicidade (Decreto-lei n.º 330/90 de 23 de outubro,
posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 275/98 de 9 de setembro), existem
diretrizes que reconhecem que a publicidade dirigida a crianças e jovens deve ter
sempre em conta a sua vulnerabilidade psicológica, o que impede, por exemplo, a
utilização de elementos suscetíveis de fazerem perigar a sua integridade física ou
moral, designadamente pelo incitamento à violência, ou incitando diretamente as
crianças e jovens a persuadirem os seus pais ou terceiros a comprarem os produtos
ou serviços em questão.
Existe, também, legislação da Direção-Geral do Consumo que põe fim à publicidade
a bebidas e alimentos nocivos para a saúde nas escolas e em aplicações dirigidas a
crianças com menos de 16 anos. Similarmente, existem restrições que se estendem a
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programas televisivos nos 30 minutos anteriores e posteriores a programas infantis e
a programas televisivos que tenham um mínimo de 25% de espectadores com idade
inferior a 16 anos, além das salas de cinemas com este tipo de classificação etária. De
igual forma, por exemplo, é proibida a publicidade a bebidas alcoólicas, na televisão
e na rádio, entre as 7 horas e as 22 horas e 30 minutos.
Atualmente, a omnipresença e a diversidade dos media tornam a tarefa de proteção
de crianças e jovens de meios nocivos difícil de executar. Por um lado, é cada vez
mais difícil usar mecanismos de controlo fidedignos (por exemplo, limitação do
tempo de utilização) ou medidas técnicas devido ao grande número de media e de
canais de distribuição confusos e transfronteiriços existentes, principalmente os
meios eletrónicos. Por outro lado, é indispensável a aplicação de medidas de
proteção devido ao crescente aumento de conteúdos relevantes para a proteção de
crianças e jovens. Por essa razão, é essencial acompanhar as crianças, especialmente
as crianças mais pequenas quando elas utilizam os media.

4. Suporte aos pais
A publicidade acompanha as crianças na sua vida quotidiana e, portanto, deve ser
abordada por profissionais de educação de infância e pais através de uma
cooperação efetiva. Os pais podem estar inseguros sobre o tema da publicidade e
terem dúvidas sobre o assunto, que podem ser esclarecidas pelos profissionais de
educação de infância. Se os pais receberem indicações sobre como se trabalha a educação
para os media no jardim de infância e informações sobre as perceções das crianças
relativamente à publicidade bem como o tipo de informações que apresentam, isto
poderá ser muito útil para os pais e fortalecerá a parceria educacional entre
profissionais de educação de infância e a família da criança.
Uma informação importante para os pais é, acima de tudo, que o tema da
publicidade na família é primordialmente relevante quando se visita uma loja de
brinquedos ou se compra mantimentos no supermercado, já que as crianças podem
expressar preferências claras por determinados produtos desde o início. No entanto,
muitas vezes é difícil para elas explicar por que preferem, por exemplo, um
brinquedo ou pudim em particular. Os pais também podem encontrar desejos de
consumo nos seus filhos que não querem cumprir ou que não entendem. No entanto,
é claro para muitos pais que as crianças têm entusiasmo por este ou aquele produto
devido à publicidade.
Se o tema da publicidade for abordado nos jardins de infância, muitos pais irão
concordar com isso. Além do mais, os próprios pais podem fornecer pistas
importantes para o trabalho pedagógico sobre a publicidade nos media. É importante
Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
de educação de infância e instituições comparáveis da Europa.

114
Manual Interativo de Educação para os Media em Educação de Infância

ensinar aos pais como a publicidade é tratada nos jardins de infância e oferecer-lhes a
oportunidade de conversar sobre o assunto.
Comece agora e tente pôr em prática os seus conhecimentos. Os nossos exemplos
práticos podem dar algumas ideias iniciais.
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Módulo 6 – Fotografia
O trabalho fotográfico é ideal como uma introdução à educação para os media no jardim
de infância, uma vez que as crianças a partir dos três anos de idade já podem lidar
com esse meio. A fotografia oferece uma variedade de métodos para experimentar a
representação da realidade e explorar o ambiente. A disseminação da fotografia
digital com os tablets e os telemóveis inteligentes torna este trabalho particularmente
fácil. Estes dispositivos oferecem às crianças fácil acesso a trabalhos criativos e ativos
com os media e tem a vantagem de que os resultados são imediatamente visíveis.
Antes de começar a trabalhar com a fotografia, é essencial ter conhecimento de
algumas regras básicas da fotografia. O presente módulo sobre fotografia oferece
uma visão geral sobre o tema, abordando o trabalho com fotografias no jardim de
infância e exemplificando quando este é possível. Como exemplo de um recurso para
o trabalho criativo, apresentamos a App PicCollage que pode ser utilizada de várias
maneiras e também pode ser usada por crianças pequenas.

A minha dica: Embora os tablets e os telemóveis inteligentes sejam comuns hoje em
dia, a fotografia analógica, e o posterior desenvolvimento de imagens de forma
independente, é uma ótima experiência para as crianças. É quase como um milagre
quando a imagem final se torna visível no papel fotográfico branco.

1. Projetos fotográficos no jardim de infância
As imagens, utilizadas corretamente no jardim de infância, não só podem dizer mais
que mil palavras, como também podem ajudar a ensinar às crianças milhares de
palavras e muitas competências. Fotografias (por exemplo, de livros) permitem que
as crianças descubram coisas que podem não ser capazes de experimentar na vida
real. Com a ajuda das fotografias, as crianças podem ver flores que não podem
crescer no seu próprio jardim ou animais que só existem noutros países distantes.
Normalmente, as fotografias são usadas no jardim de infância para registar eventos
especiais ou para identificar as peças de roupa das crianças. A fotografia é raramente
usada como uma ferramenta diária de ensino. No entanto, devido à grande facilidade
de acesso a câmaras digitais, como as disponíveis nos tablets e telemóveis
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inteligentes, a fotografia pode ser facilmente usada no jardim de infância para
complementar ou facilitar a aprendizagem.
Quando as crianças têm a oportunidade de utilizarem a câmara sozinhas e tirarem as
suas próprias fotografias de coisas que lhes interessam, a sua motivação para
aprender palavras relacionadas com o conteúdo das fotografias e o seu vocabulário
aumentam. As crianças também aprendem competências importantes, como
paciência, confiança e saber esperar pela sua vez. Dar às crianças a oportunidade de
tirar fotografias oferece uma visão de como elas veem o mundo e quais são os seus
focos de interesse.
Quando as crianças exploram de forma ativa e direta o mundo, elas aprendem mais
coisas do que quando experienciam passivamente o mundo. Jonhanna Einarsdottir
(2005) realizou um estudo comparativo entre dois grupos de crianças a utilizarem
uma câmara. Um grupo de crianças foi acompanhado por adultos para tirarem
fotografias. O outro grupo tirou as fotografias sozinho na escola. Os resultados
mostraram que quando os adultos estão com as crianças, as fotografias mostram
maioritariamente o parque de brincar ou outras pessoas que estão à volta delas. A
investigação sugere que as fotografias das crianças são influenciadas pelo adulto que
está com elas. As crianças que tiraram fotografias sozinhas focaram-se apenas num
conteúdo. As fotografias frequentemente mostraram outras crianças a
desenvolverem atividades lúdicas ou a fazerem “caras feias”. A maioria das
fotografias também mostraram conteúdos definidos por Johanna como espaços
privados, tais como a casa de banho, corredor e pessoas. Estas imagens captam a
visão das crianças sobre o mundo, a visão não filtrada pela perspetiva e pensamentos
dos adultos.
Para otimizar as experiências de aprendizagem com fotografias e câmaras, é
importante que as crianças participem ativamente no processo de captura de
imagens. Quando as crianças podem utilizar ativamente a câmara e tomar decisões
sobre quais as fotografias a tirar, as oportunidades de aprendizagem aumentam e
estas oportunidades tornam-se mais importantes para as crianças. Isto é
especialmente evidente quando se procura expandir o seu vocabulário e fortalecer o
desenvolvimento da linguagem nas crianças. Existem muitas maneiras de ajudar as
crianças a tomarem a iniciativa de tirar fotografias.

Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
de educação de infância e instituições comparáveis da Europa.

117

•descobrirem o
mundo
•registarem eventos
especiais
•conhecerem-se a si
próprias
•conhecerem os
outros melhor

Os projetos
fotográficos das
crianças apoiam:

Tirar fotografias
ajuda as crianças a :
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•a motivação para a
aprendizagem
•aprendizagens ativas
•a aquisição de
competências
importantes
•a criatividade
•a colaboração

GRÁFICO 8: PROJETO FOTOGRÁFICO NO JARDIM DE INFÂNCIA

A minha dica: Se permitir que as crianças escolham o conteúdo da fotografia que
vão tirar e se falar com elas sobre o que pode ser visto na fotografia, isso
fortalecerá a aprendizagem significativa da linguagem.

Algumas sugestões podem ajudar os profissionais de jardim de infância a utilizar a
fotografia de forma efetiva. Os profissionais de jardim de infância devem, primeiro,
estar dispostos a deixar as crianças usarem a sua própria câmara. Isto pode ser
particularmente difícil com câmaras digitais caras porque os adultos podem ter
receio que a criança as parta. Contudo, será sempre melhor comprar uma câmara
barata ou um tablet barato e ensinar à criança como pode ter cuidado a lidar com este
equipamento.
Os profissionais de educação de infância devem estar dispostos a que as crianças
tirem fotografias de uma forma pouco convencional. As crianças tendem a ver o
mundo de uma forma única e a câmara permite-lhes capturar diferentes planos. As
crianças nem sempre querem fotografar completamente um objeto ou pessoa; elas
consideram partes de uma orelha ou de uma mesa muito mais interessantes.
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A minha dica: Deixe as crianças tirarem fotografias e desfrutarem do processo,
porque isso “abre uma janela” para o mundo. O mais importante é divertir-se com as
crianças e estar disponível para aprender novas coisas sobre elas. Ouça e aprenda
com as crianças. Fale com as crianças sobre as fotografias que elas tirarem e deixe que
elas saibam o que aprendeu com elas. Ajude as crianças a aprenderem umas com as
outras. Isto irá aumentar a motivação das crianças para partilharem as suas ideias de
uma nova forma.

O ideal seria que todas as crianças tivessem acesso a câmaras ou tablets. O acesso a
pelo menos três tablets num grupo seria o ideal, com as crianças a poderem tirar
fotografias e imprimi-las imediatamente. Ser capaz de tirar fotografias e imprimi-las
em poucos minutos é muito útil, pois permite que as crianças integrem
imediatamente as fotografias tiradas nas suas atividades. As crianças podem utilizar
imediatamente as imagens para contarem uma história, criar um projeto de arte ou
simplesmente documentarem o que acabou de acontecer. Esta pode ser uma
experiência de aprendizagem recompensadora.

2. Práticas com fotografias
É importante mostrar às crianças como se pode utilizar uma câmara ou um tablet
para aprender. Câmaras ou tablets devem ser apresentados como dispositivos que
devem ser manuseados com cuidado. As crianças geralmente sabem disso, em casa.
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A minha dica: Tenha em consideração a informação importante a transmitir às
crianças, como as diretrizes para o manuseamento de dispositivos digitais, durante o
círculos da manhã com as crianças. Deve, depois, repetir essas diretrizes em
pequenos grupos para garantir que cada criança entende os procedimentos básicos.
Além disso, defina um local fixo na sala onde as câmaras ou os tablets são
armazenados quando não estiverem a ser utilizados.
Regras a seguir quando se usa uma câmara

Existem crianças que aprendem rapidamente a manter a câmara estável e a tirar uma
fotografia específica. Outras crianças serão menos precisas ao tirar as fotografias. Em
qualquer caso, é aconselhável que as crianças tirem fotografias, sejam fotografadas
pelos pares, e observem as fotografias que foram tiradas, pois isso dá-lhes uma
sensação de competência e realização. Além disso, é fácil ver qual é o tema que as
crianças escolheram e aquilo que lhes interessa.

Primeiro, será boa ideia falar com as crianças sobre as funções básicas da câmara ou
do tablet:


Como posso ligar o dispositivo?



Como é que posso tirar uma fotografia?



Como posso segurar na câmara de forma estável?



Onde posso ver as fotografias no meu dispositivo?



Como posso apagar as fotografias quando não estiverem bem?



Como faço para tirar fotografias mais perto?
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A minha dica: Deixe a câmara passar de uma criança para outra para que cada
criança tire uma fotografia na sua vez. Mostre às crianças como olhar através do
visor da câmara e focar o alvo que querem fotografar.

Existem diferentes perspetivas para tirar fotografias com efeitos diferentes. Alguns
dos planos mais importantes são explicados abaixo.

Tipos essenciais de planos

Plano geral: uma fotografia num plano longo
mostra um ambiente como um todo. Esta
configuração é particularmente adequada para
fotografias de paisagens, pois oferece ao
espectador uma boa visão geral. As pessoas
aparecem muito pequenas neste tipo de
fotografias.
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Plano conjunto: uma fotografia no plano conjunto
mostra pessoas no seu todo com algumas imagens
de fundo. O espectador pode ver mais detalhes do
que com planos gerais.

Plano médio: aqui o foco da fotografia move-se
um pouco mais para o primeiro plano. Na
proximidade média, é possível descrever as
pessoas da cabeça até à anca.

Plano aproximado: com este tipo de fotografia, a
imagem fica muito próxima do espectador. As
pessoas podem ser vistas da cabeça até o meio da
parte superior do corpo. Os objetos são facilmente
reconhecíveis.
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Grande plano: quando se usa grandes planos, a
cabeça da pessoa preenche toda a imagem,
mostrando o rosto desde a testa até ao queixo. Isto
imita a proximidade da pessoa na interação cara a
cara. Os objetos fotográficos também preenchem
toda a imagem.

Plano de pormenor: neste plano é possível ver um
pormenor em destaque e com grandes dimensões,
por exemplo, a ponta de um lápis ou o olho de
uma pessoa. Essas imagens podem despertar a
curiosidade do espectador se ele não reconhecer
imediatamente o que está representado na
fotografia.
FIGURA 20-25: DIFERENTES TIPOS DE PLANOS

A minha dica: Com as fotografias que as crianças fazem em planos de pormenor, elas
podem criar emocionantes puzzles com fotografias.
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Perspetivas

Visão média: Esta é a perspetiva frontal padrão do objeto
fotografado.
Quando uma criança quer fotografar outra que vê na rua,
ambas as crianças se enfrentam ao nível dos olhos.

Visão inferior (câmara baixa): A pessoa ou objeto é
fotografado a partir de baixo. O objeto ou pessoa
representado/a parece poderoso/a e alto/a.
Se uma criança quiser fotografar outra criança do ponto de
vista do “olho de minhoca”, esta pode deitar-se debaixo de
uma cadeira enquanto a outra criança está na cadeira. A
criança deitada pode fotografar a partir de baixo.

Visão superior (câmara alta): A visão panorâmica dá ao
fotógrafo uma impressão admirável. O objeto ou pessoa
fotografada parece pequena/o e submissa/o.
Se uma criança quiser fotografar outra criança a partir de
uma visão panorâmica, ela poderá usar uma cadeira. Desta
forma, a criança “fotógrafo” fica na cadeira e a criança a ser
fotografada ajoelha-se à sua frente. A criança que está na
cadeira, ou seja, a criança “fotógrafo” pode fotografar de
cima.
FIGURA 22-28: DIFERENTES PERSPETIVAS

Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
de educação de infância e instituições comparáveis da Europa.

124
Manual Interativo de Educação para os Media em Educação de Infância

A minha dica: Deixe as crianças experimentarem diferentes planos e perspetivas e
depois fale com elas sobre os diferentes efeitos na fotografia.

3. Integração da fotografia no jardim de infância
a.

Fotografia como uma oportunidade de expansão do vocabulário:

Tem sido demonstrado que as crianças que já tiveram muitas experiências na vida
desenvolveram um vocabulário melhor do que as que tiveram poucas experiências.
Elas estão melhor preparadas para aprender, ler e entender o que estão a ler. As
fotografias podem ajudar a trazer palavras e conceitos para o trabalho diário com as
crianças. Quando as crianças tiram as suas próprias fotografias, elas decidem o que é
importante e constroem o próprio significado da sua experiência. Elas aprendem a
encontrar palavras que as ajudam a descrever as suas experiências. Assim, as
crianças podem beneficiar da recolha de fotografias de várias maneiras.
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A FOTOGRAFIA FACILITA:
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expansão do vocabulário
desenvolvimento de competências linguísticas
documentação de eventos
desenvolvimento do autoconceito
desenvolvimento de competências criativas
desenvolvimento emocional
desenvolvimento social

GRÁFICO 9: FOTOGRAFIA COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL

b.

Álbum de fotografias para relembrar o ano:

As fotografias tiradas por crianças e profissionais de educação de infância durante
todo o ano capturam momentos importantes na vida dessas crianças e podem ser
organizadas em diferentes álbuns de fotografias. Um álbum de fotografias da turma
que documenta os eventos do ano é uma lembrança especial para uma criança. Este
álbum pode concentrar-se numa única criança e conter fotografias dela e fotografias
que foram tiradas por ela. Um álbum da turma também pode conter fotografias de
todas as crianças e destacar alguns dos eventos ao longo do ano. Uma apresentação
PowerPoint com imagens selecionadas pode ser usada na cerimónia de encerramento
do ano letivo. O álbum também pode ser usado como um livro de imagens,
oferecendo ainda mais oportunidades para construir novo vocabulário. As crianças
podem "ler" as imagens como se fosse uma história, utilizando os eventos que
vivenciaram durante o ano letivo. A leitura de cada criança seria única e daria uma
visão da perceção da criança sobre o que aconteceu durante a atividade ou evento.

c.

Autoconceito:

As imagens podem não só melhorar as competências linguísticas da criança, como
também apoiar o desenvolvimento do seu autoconceito.
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A minha dica: Deixe as crianças fotografarem-se umas às outras em dias diferentes,
quando vestirem roupas diferentes ou se mascararem (como as suas personagens
favoritas dos media). Peça-lhes para identificarem quem está presente na fotografia.
Fale sobre as diferentes crianças e as outras pessoas, focando-se no que elas vestiam
na fotografia. Deixe que as crianças identifiquem as fotografias e discutam onde
existem diferenças e semelhanças. Se as crianças não puderem reconhecê-las numa
fotografia, use isso como um momento de aprendizagem para falar sobre como as
pessoas podem diferir na sua aparência, mas não no seu interior.

d.

Desenvolvimento de competências criativas:

Um exemplo de uma atividade criativa é pedir às crianças que tirem algumas
fotografias de si mesmas. Depois de imprimir as fotografias, o profissional de
educação de infância pode ajudá-las a criar uma colagem dessas fotografias numa
cartolina e a escrever pequenas legendas para cada fotografia.
e.

Desenvolvimento emocional e social:

As crianças em idade pré-escolar desenvolvem ideias básicas e importantes sobre as
emoções. O recurso a gráficos pode ajudá-las a desenvolver competências de
linguagem relativamente aos seus sentimentos. Estas desempenham um papel crucial
no desenvolvimento emocional e social da criança. Por exemplo, encontrar palavras
para traduzir expressões faciais ajuda as crianças a falarem sobre os seus
sentimentos. É bom que as crianças pequenas tenham fotografias atualizadas de si
mesmas apresentando emoções diferentes com base nas expressões faciais e
sentimentos. Desta forma, elas podem falar sobre os sentimentos relacionados com as
suas próprias experiências. As fotografias de crianças sorridentes podem ser usadas
para falar sobre o que faz as crianças felizes. Em contraste, fotografias de pessoas a
chorar podem ajudar a reconhecer sentimentos de tristeza.
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A minha dica: Deixe que uma criança demonstre diferentes emoções enquanto outra
criança tira fotografias. Se for difícil para a criança expressar as suas emoções, pode
ajudar falar sobre o que faz as crianças sentirem-se tristes, zangadas ou felizes durante
o seu dia-a-dia.
Modelo: Exemplo da coleção de fotografias de uma criança

4. Conhecimento básicos sobre a aplicação PicCollage
PicCollage é uma aplicação utilizada para elaborar designs criativos de fotografias.
As fotografias que tem na sua galeria de fotografias podem ser usadas,
descarregando diretamente a aplicação via Internet ou fotografando através da própria
aplicação. De seguida, as imagens podem ser trabalhadas novamente com recurso a
várias ferramentas criativas. Deste modo, poderá criar colagens ou projetar
fotomontagens. Finalmente, existe a possibilidade de partilhar com os outros ou
imprimir as suas colagens de fotografias. A colagem finalizada também pode ser
usada como um arquivo .jpg noutros programas.
A aplicação é atraente e simples. Mesmo as crianças mais novas conseguem realizar
as suas próprias colagens após uma breve introdução e sob supervisão. As colagens
são boas para gravar e apresentar passeios, projetos e atividades.
Devido às múltiplas possibilidades de processamento de imagens e ao uso intuitivo,
o PicCollage pode ser facilmente usado na prática educacional. As colagens podem
ser publicadas ou podem ser criados portefólios, postais, cartões de convite,
assinados pelas crianças, ou álbuns para lembrar projetos e passeios. As crianças podem
gravar os resultados dos seus projetos fotográficos com PicCollage e imprimi-los
facilmente. Algumas sugestões podem ser encontradas nos exemplos práticos presentes
neste programa de formação modular.
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PicCollage em destaque:

Criadores: Cardinal Blue Software, Inc.
Sistemas: Android, iOS e Windows
Custos: A aplicação básica é gratuita; a versão completa pode ser
comprada através da própria aplicação.
Grupo-alvo: Profissionais da área da educação; educação pré-escolar a partir
dos 4 anos; crianças que frequentam o 1.º Ciclo do Ensino
Básico; pais,
Temas: Design criativo e pintura; trabalho prático sobre os media
Publicidade: Fornece anúncios publicitários para compras na aplicação; não
contém publicidade marcada e links para serviços de
comunicação. Portanto, use esta aplicação com crianças apenas
sob supervisão de adultos.
Usabilidade: Apresenta uma funcionalidade offline limitada. Recomenda-se
que a ligação à Internet esteja disponível.
Navegação: Simples e clara.
Design: Linguagem simples e compreensível; cores claras e de alto
contraste; de fácil leitura; projetos claros.
Como funciona o PicCollage?
As funções básicas da aplicação são as mesmas em todos os dispositivos
tecnológicos, mas podem diferir ligeiramente no design. O tutorial que se segue tenta
explicar como o PicCollage funciona no computador, computador portátil, tablet ou
telemóvel inteligente, pois são muito semelhantes.

1.

Criar uma colagem:

Depois de abrir a app, é possível escolher entre Grids, ou grelhas (existe um modelo
para a organização das fotografias), Cartões (existem modelos pré-concebidos que
são selecionáveis) e Formas livres (permite trabalhar livremente numa folha).
Projetos que já foram editados anteriormente também podem ser abertos novamente
aqui.
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FIGURA 29: INTERFACE PIC COLLAGE

2.

Adição de fotografias:

Depois de selecionar um formulário para uma nova colagem, ou seja, Grids, as
fotografias podem ser adicionadas para serem integradas na colagem. O navegador
de arquivos é aberto automaticamente com as fotografias do modelo. No caso das
Formas livres, faça um clique em qualquer lugar do fundo onde pretende adicionar a
fotografia. Um pequeno menu fica visível e pede para selecionar qual a fonte das
fotografias que pretende. Estão disponíveis as seguintes opções:

FIGURA 30: VÁRIAS OPÇÕES DE EDIÇÃO DA COLAGEM



Fotografias: Selecione uma ou mais fotografias no seu ficheiro de navegação, o
browser. Para selecionar múltiplas fotografias de uma só vez pressione a tecla
Ctrl no teclado enquanto escolhe as imagens.



Utilização da máquina fotográfica: As fotografias são tiradas com a câmara
interna. Para fazer isso, vá para a opção "Fotos".



Imagem Web: As fotografias podem ser integradas diretamente da Internet na
colagem. Contudo, devido à lei dos direitos de autor, deve-se confirmar se as
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fotografias podem ser usadas. Se as imagens são usadas apenas para
demonstrar algo internamente no grupo isso não deve ser um problema.


Texto: A partir daqui, é possível aceder ao editor de texto da aplicação, com o
qual se podem adicionar textos à colagem.



Autocolantes: A partir daqui uma seleção de autocolantes pode ser
adicionada à colagem. Estes incluem carinhas sorridentes (normalmente
chamadas de smileys), corações, flores, balões de pensamento e fala e muito
mais.



Fundos: Aqui abre um menu onde os diferentes fundos podem ser
selecionados. Existem fundos bloqueados que podem ser comprados. Os
fundos não bloqueados são gratuitos.

FIGURA 31: ESCOLHA DO FUNDO

3.

Organizar fotografias na colagem:

Para redimensionar ou girar uma imagem use dois dedos sobre o ecrã e arraste ou
simplesmente arraste a imagem da forma pretendida. Também é possível alterar a
ordem, ou seja, o plano em que a fotografia é apresentada (ex. sobreposta a outra).
Para fazer isto, toque ou clique na fotografia apresentada abaixo e a fotografia será
movida para o primeiro plano. As fotografias podem ser eliminadas utilizando a
função “Excluir” ou movendo a imagem para o caixote de lixo no canto superior
direito. Ao tocar no caixote do lixo o processo também pode ser desfeito.
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FIGURA 32: EDITAR E ORGANIZAR FOTOGRAFIAS NUMA COLAGEM

4.

Editar fotografias:

As possibilidades de edição de imagens oferecidas pela PicCollage são suficientes
para a maioria das fotografias, por isso normalmente não é necessário editar as
fotografias com outro programa. Para editar uma imagem na aplicação PicCollage,
toque duas vezes na imagem correspondente. Um menu será aberto com as seguintes
opções: "Efeitos", "Recorte", "Duplicar" e "Definir como Plano de Fundo". Se escolher
a função "Efeitos", um editor será aberto, com o qual certos efeitos (como por
exemplo: ajustes de cor, desfoque ou foco) podem ser alterados e com os quais é
possível recortar diretamente a fotografia. Caso utilize a função "Recorte", a imagem
selecionada pode ser recortada de forma livre, ou seja, sem recurso a linhas retas
como é possível na área "Efeitos". Para este propósito, uma linha é desenhada à mão
rodeando a área de recorte. Com a função "Duplicar", uma imagem pode ser copiada
dentro da área de colagem e ser novamente colada. Com a função "Definir como
Plano de Fundo", a fotografia selecionada torna-se a imagem de fundo. Existem
ainda outras fotografias e formas que podem ser selecionadas na aplicação.
5.

Adicionar autocolantes:

É possível adicionar autocolantes como caras sorridentes, símbolos ou balões de fala.
Pode tocar no fundo ou no símbolo “mais” que aparece na parte inferior do visor e
selecionar "Stickers". Os autocolantes estão agrupados por temas específicos. Alguns
autocolantes são gratuitos, outros não. Para selecionar os autocolantes, basta clicar no
autocolante desejado e confirmar a sua seleção no canto superior direito. Também se
pode alterar o tamanho e a posição dos autocolantes e das fotografias.
6.

Adicionar texto:

Para adicionar texto à colagem, clique uma vez no plano de fundo ou no símbolo de
texto apresentado na parte inferior. Quando o "Texto" é selecionado, um editor é
aberto e aparece um campo onde pode ser inserido o texto desejado. Também podem
ser selecionadas fontes e cores diferentes. As quebras de linha podem ser inseridas
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pressionando a tecla Enter. Depois do texto ter sido inserido, aparecerá uma marca
de seleção no canto superior direito do ecrã para confirmar a seleção e permitir
inserir o texto na colagem. O texto, assim como fotografias e autocolantes, também
pode ser ajustado quanto ao seu tamanho e posição. Para editar o texto novamente,
basta simplesmente fazer um duplo clique sobre o texto.
7.

Gravar a colagem:

Se quiser gravar a colagem toque em "Concluído" no canto inferior direito. Uma nova
janela será aberta. Selecione a função "Salvar" para guardar a colagem no dispositivo.
Em seguida, frequentemente aparece um anúncio, que pode ser eliminado sem
problemas. Posteriormente, toque em "Concluído". A colagem finalizada também
pode ser partilhada diretamente no Facebook ou impressa, caso pretenda.

FIGURA 33: GUARDAR E PARTILHAR A COLAGEM

8.

Transferir a colagem para o computador:

Se desejar pode transferir a colagem para o computador como faz com outros ficheiros.

Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
de educação de infância e instituições comparáveis da Europa.

133
Manual Interativo de Educação para os Media em Educação de Infância

A minha dica: Se não gostar da aplicação PicCollage como ferramenta de
trabalho ou se esta aplicação não estiver disponível na sua língua materna pode
encontrar mais aplicações recomendadas para a edição de fotografias nos
seguintes páginas da Internet:
Photo Grid:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roidapp.photogrid&hl=pt_PT
Colagem de Fotografia – Editor de Fotografia:
https://play.google.com/store/apps/details?id=photocollage.photoeditor.photocollageeditor&hl=pt
_PT
Criador de Colagem:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scoompa.collagemaker&hl=pt_PT

Comece agora e tente pôr em prática os seus conhecimentos. Os nossos exemplos
práticos podem dar algumas ideias iniciais.
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Módulo 7 – Stop Motion e Vídeo
Os filmes de animação são muito populares entre as crianças. Eles contam histórias
engraçadas e emocionantes que oferecem muito entretenimento e diversão. Mas,
como podemos produzir o nosso próprio filme de animação (filme em “stop
motion”, ou seja, movimento parado) ou vídeo? Este processo não é claro para
muitas crianças e adultos. Eles não estão conscientes de quanto trabalho envolve
produzir um filme (stop motion), já que não se trata apenas de disparos fotográficos
uns atrás dos outros. É muito importante ter em consideração diferentes perspetivas
e cenários de fundo no sentido de fazer um filme interessante e emocionante para o
público-alvo. Quando se trata de fazer um filme (stop motion) com crianças em idade
pré-escolar, este projeto deve ser bem preparado.

A minha dica: Explique às crianças que elas não podem produzir um filme em stop
motion do tamanho de um filme da Disney. Deixe-os descobrir a quantidade de
trabalho que é preciso e quais as restrições que podem ocorrer nas produções de
filmes deste tipo no jardim de infância. Além disso, a qualidade do filme não poderá
ser a mesma das produções da Disney. É mais importante que descubram em
conjunto como os filmes ou os desenhos animados são feitos e utilizem os recursos
disponíveis de forma criativa e sensata.

O trabalho em vídeo e stop motion com crianças deve utilizar funcionalidades
simples que são, mesmo assim, impressionantes quanto ao seu conteúdo, embora não
sejam muito elaboradas. Assim, este módulo não se refere à produção de filmes (stop
motion) muito elaborados com crianças, mas a ensinar às crianças como trabalhar
com vídeo de forma prática e criativa.

1. O que é um Vídeo Stop Motion?
Os vídeos stop motion são filmes que são compostos por imagens ou fotografias
isoladas formando os clássicos flip-books, conhecidos como livros de folhear ou
folioscópio. O movimento é criado alterando ligeiramente a posição das figuras ou
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objetos em cada imagem. As imagens são integradas umas a seguir às outras de forma
muito rápida, por exemplo com a aplicação Stop Motion Studio, de modo a que as
transições sejam quase impercetíveis. A técnica de stop motion é uma maneira
simples de gravar filmes com figuras e objetos sem saber nada sobre animação por
computador.
Quase tudo pode servir como objeto ou figura para criar um filme stop motion. Não
apenas bonecos ou figuras de plasticina, como por exemplo na série de televisão “A
Ovelha Choné ". Quase não existe limites para a imaginação.
Os filmes em stop motion podem ser criados com os recursos mais simples, motivo
pelo qual também podem ser produzidos com bastante facilidade por crianças
pequenas. A tecnologia digital e as aplicações, em particular, tornam a produção de
filmes animados ainda mais simples.
Algumas sugestões de como e quais as ferramentas que pode utilizar para criar um
filme em stop motion são apresentados abaixo:
Nos filmes de pintura animada, o público vê uma imagem ou um texto a aparecer
linha a linha, como que por magia. O efeito é obtido ao tirar uma fotografia após
cada traço, até que a pintura inteira esteja concluída.

FIGURA 34: EXEMPLO DE UM VÍDEO SIMPLES EM STOP MOTION COM PINTURA (CLIQUE SOBRE A IMAGEM PARA O VIDEO COMEÇAR).

Nos filmes animados em camadas ou estratificados, as figuras ou objetos recortados
em papel podem, aparentemente, mover-se sobre o fundo. Obviamente, as crianças
podem movê-los entre os disparos de cada fotografia.

FIGURA 35: EXEMPLO DE FILME ANIMADO EM CAMADAS (CLIQUE SOBRE A IMAGEM PARA O VÍDEO COMEÇAR).
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O filme animado com materiais é feito com brinquedos, blocos de construção ou
outros objetos tridimensionais usados como atores. Isto também se refere a filmes
conhecidos de stop motion com figuras de Lego ou figuras de plasticina como
personagens. As figuras podem mover-se no cenário, o que lembra em parte as
brincadeiras numa casa de bonecas.

FIGURA 36: EXEMPLO DE UM FILME DE ANIMAÇÃO MATERIAL PRODUZIDO POR CRIANÇAS DO JARDIM DE INFÂNCIA (CLIQUE NA
FIGURA PARA O VÍDEO COMEÇAR).

Outro tipo é o filme de animação real, onde pessoas reais participam como atores. O
truque é deixar que algo se mova normalmente especialmente objetos que não
podem mover-se sozinhos, como por exemplo um livro ou um prato. A possibilidade
de "fazer magia" e enganar alguém ou dar vida a bonecos e animais de peluche é
especialmente popular entre as crianças. Por exemplo, uma criança pode fazer com
que objetos ou pessoas desapareçam. Pode, ainda, ter uma criança sentada
particularmente quieta no chão e de repente uma boneca sentar-se ao seu lado e
começar-se a mover.

FIGURA 37: EXEMPLO DE UM FILME DE ANIMAÇÃO REAL COM O TRUQUE DO STOP MOTION REALIZADO POR CRIANÇAS (CLIQUE NA
FIGURA PARA O VÍDEO COMEÇAR).

Em princípio, a técnica de stop motion oferece inúmeras possibilidades criativas, o
que torna o seu uso no jardim de infância particularmente emocionante e oferece às
crianças e aos profissionais neste contexto a oportunidade de se divertirem muito.
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2. Projetos de Vídeo e Stop Motion no Jardim de Infância
Se as crianças têm permissão para usarem a câmara por si próprias, elas aprendem a
produzir histórias emocionantes sobre amor e conflito, sobre grandes e pequenos
heróis, ou aprendem a produzir informações audiovisuais, por exemplo sobre como
fazer um bolo. Com a ajuda de uma câmara (por exemplo, uma câmara de tablet),
elas aprendem como são feitos os programas de cinema e televisão. Além disso, as
crianças têm a oportunidade de se tornarem criativas e interagirem entre si. Elas
podem envolver-se em todas as etapas: desenvolver uma história curta, concetualizar
uma cena, editar e escolher a banda sonora.
Com base no conhecimento e na experiência da criança sobre os vários géneros de
filmes no cinema e na televisão, podem ser utilizados temas de produções de vídeo
semelhantes à TV como os filmes de animação, jogos, publicidade ou filmes de
televisão para desenvolver atividades no jardim de infância.
A minha dica: As crianças podem reproduzir o seu programa favorito num ambiente
de estúdio de TV e redesenhá-lo de forma criativa. Isto permite-lhes adaptar formas
essenciais da produção dos géneros presentes no cinema e na televisão.

Os filmes são fascinantes para as crianças. O setor do cinema e da televisão usa
alguns truques para criar os filmes. As grandes cidades são recriadas em miniatura e
aparecem grandes devido às configurações das câmaras, as cenas são editadas
digitalmente no computador e os atores são substituídos por duplos. As crianças em
idade pré-escolar ainda não têm conhecimento suficiente para entenderem como
esses truques são feitos. A literacia mediática pode ser promovida de maneira lúdica,
ao experimentarem truques simples usados nos filmes.
As crianças não são, primariamente, guiadas pela ordem em que a história é exibida
quando assistem aos seus programas favoritos. Elas tendem a focar-se em detalhes
que estejam relacionados com a sua realidade ou obter respostas emocionais. A
perceção da imagem por parte das crianças pequenas é aleatória, pouco sistemática e
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orientada para o momento. O mesmo se aplica ao uso ativo de uma câmara por
crianças. Tal como acontece ao trabalhar com fotografias, é possível obter uma
perceção da visão das crianças do mundo, permitindo que elas usem a câmara de
forma livre e intuitiva.

A minha dica: Dê oportunidade à criança de realizar filmes de forma
espontaneamente e instintivamente com a câmara, sem um guião ou plano traçado.
Deixe que a criança rec0lha imagens ou vídeos sem o adulto e que registe o “seu
momento”. As crianças podem retratar o que percebem com os seus próprios olhos e
tornarem essa visão “interior” visível para o mundo.

Quanto mais formas de design, princípios de montagem e truques as crianças
conhecerem, mais cedo poderão classificar e entender as vertentes de ação mais
complicadas, com flashbacks (ou analepses), ações paralelas e saltos no espaço e no
tempo. Esta forma de trabalhar o vídeo com crianças implica a aplicação e a
aprendizagem de ferramentas essenciais de dramaturgia de filme, que são
importantes no cinema e na televisão. Ao testar os meios de design específicos de um
filme, de maneira lúdica, e assim obterem uma melhor compreensão do enredo, as
crianças não perdem o fascínio por histórias previamente preparadas. Apesar do
conhecimento adquirido, elas ainda querem divertir-se com o cinema e a televisão.
Algumas diretrizes podem ajudar os profissionais de educação de infância e as
crianças a trabalharem com o vídeo em stop motion, a fim de usarem este meio de
forma eficaz neste contexto. Os profissionais de educação de infância não devem ser
muito intrusivos enquanto as crianças estão a trabalhar com uma câmara. Desta
forma, eles não influenciarão muito a intenção do cineasta. No entanto, pode ser
enriquecedor no trabalho em vídeo se, por exemplo, se ajudar as crianças através de
algum diálogo para transmitir uma mensagem específica. Aqui, os educadores de
infância nem sempre devem sobrepor os seus conhecimentos aos conhecimentos das
crianças; em vez disso, devem ter uma mente aberta a processos de aprendizagem
comuns.
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3. Vídeo e Stop Motion na Prática
Como no caso das fotografias, deve-se mostrar às crianças como usar os dispositivos
de gravação de vídeo. Neste contexto, aplicam-se as mesmas regras que foram
apresentadas no módulo 6.
Diferentes configurações e perspetivas abordadas no módulo 6 certamente também
darão vida a um vídeo (stop motion). Elas são particularmente importantes no vídeo
stop motion, para que o resultado final não seja entediante para os espectadores. No
entanto, ao trabalhar com crianças é particularmente importante que o foco não seja
atingir a perfeição, mas experimentar a tecnologia e promover a criatividade.

A minha dica: Se quiser contar uma história com um filme ou vídeo em stop motion,
pense num guião curto e na duração do filme, conjuntamente com as crianças. Isto
facilita um planeamento realista e evita trabalho em excesso.

4. Possibilidade de Integrar Vídeo e Stop Motion no Jardim de Infância
Desenvolvimento e articulação da linguagem: a produção dos próprios filmes com
base em guiões curtos pode expandir o vocabulário das crianças. Para desenvolver
um guião, as crianças precisam de encontrar palavras para os diálogos que desejam
encenar. Isso também a ajuda a desenvolverem as suas competências de comunicação
e a aprenderem a articular de forma mais correta a linguagem mediante
determinadas situações.
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A minha dica: Envolva as crianças em todos os passos da produção do filme (em stop
motion); caso contrário, elas podem acabar por ter uma participação muito limitada,
exclusivamente como elementos extra. Tente evitar isso.

Promoção do desenvolvimento emocional e social: Fazer um filme é um trabalho de
equipa. Participar como ator, atrás da câmara ou na edição dos filmes permite que
todos ajudem e cooperem entre si. Isto é muito importante para o desenvolvimento
social das crianças. Através do trabalho em vídeo, as crianças aprendem muito sobre
emoções diferentes e podem experimentar diferentes mímicas. Assim, torna-se
possível conversar com as crianças sobre sentimentos relacionados com as suas
próprias experiências, como por exemplo o que as torna felizes ou tristes.
Promoção da criatividade e fantasia: Desenvolver uma história e depois reproduzila ou colocá-la num filme em stop motion estimula a imaginação. As crianças
precisam de pensar em cenários, roupas e materiais a serem usados e, em seguida,
possivelmente criá-los. Isso é criativo e produtivo. Serem capazes de ver os
resultados reais do seu próprio trabalho, após um período relativamente curto de
tempo, deixa-as muito orgulhosas. Dessa forma, as crianças percebem que podem
criar algo e isso é muito positivo para o seu crescimento pessoal.
Criação de memórias especiais com vídeos: vídeos feitos por crianças e profissionais
no jardim de infância, por exemplo numa festa no jardim de infância, podem ser uma
boa recordação para enviar para casa ou para apresentar numa reunião de pais.
Também é possível que as crianças gravem a vida quotidiana no jardim de infância
com uma câmara, de acordo com a sua perspetiva. Isso dá aos pais uma visão muito
especial da vida quotidiana da criança, que normalmente não lhes está acessível.
Promoção do movimento infantil: A grande vantagem dos vídeos é que podem
capturar imagens com movimento. Portanto, pode usar-se este meio para criar vídeos
que gravam as crianças em movimento. Obviamente, as crianças podem decidir o
que querem usar para os cenários, fatos, etc. e como querem exibir o vídeo.
Posteriormente poderá assistir a esses vídeos juntamente com as crianças. Por
exemplo, pode assistir ao videoclipe de uma música. Depois, as crianças podem
conversar sobre o que viram e o vídeo pode ser reproduzido com recursos aos seus
próprios meios.
Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
de educação de infância e instituições comparáveis da Europa.

141
Manual Interativo de Educação para os Media em Educação de Infância

Monitorização e reflexão: Usar uma câmara de vídeo é um bom meio para observar
as crianças e depois refletir dentro da sua equipa ou com os pais. O comportamento e
as competências das crianças podem ser registados e avaliados. O educador de
infância também pode deixar a câmara a funcionar durante uma manhã típica para,
mais tarde, observar como se comporta com as crianças e como elas reagem a ele.
Para este projeto, deve verificar a necessidade de obtenção do consentimento dos pais.
A minha dica: Certifique-se que cumpre as diretrizes de proteção de dados e os direitos
autorais em qualquer projeto media.

INTEGRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE VÍDEOS NO JARDIM DE INFÂNCIA:

•as crianças comunicam
entre si
•as crianças criam diálogos

Linguagem

•as crianças aprendem a
cooperar
•quando interagem como
outras pessoas, as
crianças aprendem sobre
as emoções dos outros

•as crianças criam
cenários e histórias
•as crianças
experimentam com
objetos

Competênci
as sociais e
emocionais

Criatividade

•isto permite às crianças
monitorizar e compreender a
sua vida
•isto ajuda as crianças a
relembrar as suas memórias

Competências
cognitivas

•apoia as atividades físicas
das crianças
• as crianças brincam com
objetos, dançam, etc.

Movimento

GRÁFICO 10: INTEGRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE VÍDEOS NO JARDIM DE INFÂNCIA
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5. Noções básicas da aplicação Stop Motion Studio
A aplicação Stop Motion Studio facilita a criação de filmes de animação. É adequada
para uso pedagógico dos media e também é fácil de usar por crianças pequenas com
supervisão.
Pode tirar fotografias umas após as outras diretamente na aplicação e pode ver os
resultados várias vezes. A sequência temporal das imagens pode ser configurada ou
apagada. Com a versão completa, também pode adicionar créditos e gravações de
áudio de qualquer tipo ou efeito. A versão básica é suficiente para produzir um
simples filme em stop motion. Se quiser adicionar, posteriormente, música ao filme
faça isso no Movie Maker. No final, o filme pode ser exportado como um filme
comum, para o formato mp4.
Esta aplicação pode ser usada nos sistemas operativos Android, iOS e Windows e pode
ser instalada num tablet ou telemóvel inteligente.
Abaixo, há uma breve introdução à aplicação Stop Motion Studio, com a intenção de
transmitir informações básicas. O ícone ? na barra de menus no canto inferior direito
da aplicação levá-lo-á ao menu de ajuda, que oferece suporte.

FIGURA 38: BARRA DE MENU NA APLICAÇÃO STOP MOTION STUDIO
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Visão global da aplicação Stop Motion Studio

Criadores:
Sistemas:
Custos:

Cateater
Android, iOS e Windows
A versão básica é gratuita. A versão completa pode custar entre
4.99€ e 5.99€
PúblicoEspecialistas em pedagogia, crianças em idade pré-escolar com 4
alvo:
anos, com supervisão, crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico, pais
Temas:
Design criativo e pintura, trabalho prático nos media
Publicidade: A aplicação básica contém compras na aplicação. Para poder usar
todas as funções, é necessária a versão completa.
Usabilidade: Funciona integralmente em modo off-line
Navegação:
Simples e clara
Design:
Simples, linguagem percetível; Cores claras e com grande contraste;
leitura amigável; design claro.
Como é que funciona a aplicação App Stop Motion Studio?
1. Crie um novo projeto:
Depois de abrir a aplicação, verá que todos os projetos Stop Motion criados até agora
estão visíveis no ecrã inicial. Pode clicar neles e editá-los se ainda não tiver
terminado.

FIGURA 39: COMEÇAR UM NOVO PROJETO DE UM FILME
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Para abrir um novo projeto Stop Motion Movie, clique no ícone +

Um novo projeto abre. No início, a aplicação mostra uma dica onde clarifica que deve
clicar no ícone da câmara para adicionar fotografias.
A janela de gravação abre e aqui pode tirar fotografias individuais. O botão vermelho
é um botão de disparo (ou seja, o dispositivo mecânico que abre e fecha, controlando
o tempo de exposição do filme à luz numa câmara fotográfica). Agora pode tirar uma
fotografia, alterar a área da fotografia um pouco, ou seja, mover um pouco a figura e
pressionar o botão de disparo novamente.

FIGURA 40: ADICIONAR IMAGEM

A função “visão por camadas” é muito útil. Se o controlo deslizante no lado esquerdo
da tela se mover para cima, a imagem anterior brilhará. Isto ajuda a evitar alterações
excessivas no fluxo da imagem. A função “Grelha”, diretamente sob a função visão
por camadas, pode ajudá-lo a criar a composição correta.

FIGURA 41: INICIAR A GRAVAÇÃO
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2. Reproduza o filme produzido
Depois de tirar algumas fotografias, deve reproduzir de vez em quando o seu filme
no meio e no final para ver como ficou o resultado intermédio. Para fazer isso, saia
do modo de gravação pela seta no canto superior esquerdo. Agora pode reproduzir o
filme com o botão .

FIGURA 42: REPRODUZIR O FILME PRODUZIDO

3. Adicione gravação de voz:
Com a aplicação é possível gravar um texto ou sons coincidentes com as imagens.
Clique no ícone do microfone no lado esquerdo da tela. Uma pequena janela será
aberta, onde você poderá gravar e reproduzir gravações.

FIGURA 43: GRAVAR SOM

Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
de educação de infância e instituições comparáveis da Europa.

146
Manual Interativo de Educação para os Media em Educação de Infância

4. Copie e Cole:
As fotografias podem ser eliminadas, copiadas e coladas. A função Inverter permite
reproduzir fotografias na direção oposta. Para fazer isto, deve primeiro selecionar as
imagens relevantes. Esta função pode ser útil se, por exemplo, deseja cortar um
objeto, como uma barra de chocolate, mas deseja que ele se monte no filme. Primeiro,
tire fotografias de como o chocolate é partido e depois simplesmente inverta a ordem
das fotografias.
Para conseguir usar as funções "Cortar", "Máscara", "Editar" e "Unir", precisa da
versão Pro da aplicação.

FIGURA 44: VÁRIAS FUNÇÕES

Também pode adicionar som. Basta clicar no ícone de som e uma janela será aberta
com alguns efeitos sonoros, como o som de um carro em movimento ou chuva
constante. Em "Álbuns", pode igualmente aceder às músicas armazenadas no
dispositivo.
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FIGURA 45: EFEITOS SONOROS

5. Defina a velocidade:
O símbolo da roda dentada
levá-lo-á para outro menu. Aqui, é possível definir
a duração das imagens individuais por segundo. Quanto mais rápido as imagens
correm, mais fluídos serão os movimentos no final. Portanto, geralmente define-se 12
imagens por segundo. Para o trabalho com crianças, é recomendável deixar as
fotografias um pouco mais lentas, para que as crianças possam entender melhor o
processo de movimento. Aqui a duração pode ser reduzida para 5 ou 3 imagens por
segundo. Basta experimentar e ver como o filme funciona no final. A velocidade
utilizada no seu projeto pode ser ajustada vezes sem conta.

PICTURE 46: AJUSTAR A VELOCIDADE
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6. Formato do ecrã:
É possível adaptar o filme a diferentes formatos de ecrã. Para isso, basta pensar em
que tipo de ecrã o filme deve ser exibido no final e ajustar o formato do ecrã.

FIGURA 47: ADAPTAR OS FORMATOS DO ECRÃ

7. Efeitos:
Na aplicação básica, as opções de efeitos são muito limitadas. Mas é possível rodar o
filme a preto e branco, se for isso que deseja fazer. Todos os outros efeitos estão
disponíveis apenas na versão Pro e, portanto, são marcados com o símbolo de
cadeado.

FIGURA 48: EFEITOS

Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
de educação de infância e instituições comparáveis da Europa.

149
Manual Interativo de Educação para os Media em Educação de Infância

8. Guarde e exporte o filme:
Quando o projeto termina, este pode ser guardado como um filme. Para fazer isto,
use a seta no canto superior esquerdo do ecrã para sair do projeto. Todo o conteúdo
do projeto é preservado.
Agora uma visão geral é exibida, por exemplo a extensão e espaço de memória do
projeto do filme. É possível colocar um título e exportar o filme. Para guardar e
partilhar o filme no disco rígido, clique no símbolo de compartilhar (

).

O meu projeto

FIGURA 49: GUARDAR E PARTILHAR O FILME

Agora selecione "Guardar". Recomenda-se que guarde o filme em alta resolução no
local de armazenamento do dispositivo desejado, para que este possa ser exibido
também num projetor sem problemas.

FIGURA 50: GUARDAR O FICHEIRO
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9. Transfira o filme para o computador, se necessário:
Finalmente, o filme, tal como outros ficheiros, pode ser transferido para o computador.
Assim, o filme pode ser editado posteriormente, por exemplo, utilizando o Windows
Movie Maker 2012 (ver o próximo capítulo), adicionando um título e um trailer, ou
seja, um resumo do filme. Se quiser comprar a versão Pro do Stop Motion Studio,
poderá integrar um trailer e créditos finais.

6. Noções básicas do programa Windows Movie Maker 2012
O programa Windows Movie Maker 2012 é um pograma simples de edição de vídeo
que permite criar e editar vídeos no Windows 7 ou no Windows 10. Como este
programa não pode ser usado por crianças pequenas, é usado pelos profissionais de
educação de infância para editar vídeos (stop motion) de modo a que os resultados
das crianças sejam apresentados de uma forma mais bonita aos pais.

Nota Importante:
O Window Movie Maker 2012 deixará de ser desenvolvido pela Microsoft, e é por
isso que o programa neste momento não pode ser descarregado da Microsoft
Store.
Portanto, o programa deve ser adquirido de outra forma. Pesquise "Download do
Windows Movie Maker" usando um motor de pesquisa, por exemplo, o Google.
Serão exibidos vários resultados que permitirão baixar o programa.

De seguida, apresentamos uma breve introdução com as noções básicas para que
possa trabalhar com o Movie Maker.
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Visão geral do Movie Maker 2012

Criador:
Sistemas:
Custos:
Grupo-alvo:

Temas:
Publicidade:
Usabilidade:
Navegação:
Design:

Microsoft
Windows
O programa é gratuito.
Especialistas em Pedagogia, crianças a partir do quarto ano de
escolaridade, pais.
Nota: as crianças pequenas não devem utilizar este programa
sozinhas porque normalmente não conseguem ler ainda e é um
programa muito complexo para crianças desta faixa etária.
Edição de vídeo, trabalho prático com os media
Sem publicidade
Pode utilizar todas as funções offline
Simples e claro para crianças mais velhas e adultos; contudo,
ainda muito complexo para crianças mais novas.
Linguagem simples e compreensível; cores claras e de alto
contraste; fácil de ler; design claramente definido.

Como é que o programa Movie Maker 2012 funciona?
Quando o programa começa, aparece um novo projeto com o nome de "Meu filme"
que abre automaticamente.
A minha dica: Primeiro familiarize-se com o programa. Mova o rato sobre os campos
das funções e serão abertas janelas com explicações para o ajudarem a explorar as
funções do programa.
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É recomendável que guarde primeiro o projeto com um novo nome numa pasta
selecionada. Isto facilitará a posterior localização e a edição do filme. Também é útil
para guardar os dados que ainda necessitam de ser trabalhados numa pasta
separada.

FIGURA 51: INTERFACE

1. Ficheiros importados:
Um clique no ícone Adicionar vídeos e fotos e abre-se a biblioteca onde podem ser
adicionados vídeos ou fotografias.
A pré-visualização do filme mostra se os vídeos e as fotografias correspondem à
proporção de imagem predefinida. No menu "Projeto", é possível ajustar a proporção
e as configurações de áudio.

FIGURA 52: ADICIONAR FOTOS E VÍDEOS
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A minha dica: Guarde frequentemente o projeto que está em desenvolvimento
clicando no símbolo da disquete apresentado no canto superior esquerdo da linha de
menu do programa ou pressionando no atalho do teclado [Ctrl] [S].

Pode retroceder ou repetir uma ação através da utilização das setas que se encontram
próximo do símbolo da disquete.

2. Organizar e cortar:
A ordem das fotografias ou a sequência dos filmes pode ser alterada colocando o
cursor/rato num ícone na área de trabalho e clicando no botão esquerdo do rato. Uma
moldura azul indica que o elemento está ativo. Agora esse elemento pode ser movido
para a posição desejada mantendo pressionado o botão do rato.

FIGURA 53: ORGANIZAR E CORTAR
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Se um elemento for ativado clicando nele, o menu "Editar" mostra as ferramentas
disponíveis para esse elemento. A cor destacada indica qual a ferramenta de edição
que está a usar nesse momento. A faixa de vídeo é destacada a amarelo.

FIGURA 54: FERRAMENTA DE EDIÇÃO DO MENU

A opção "Ferramenta de corte" é usada para cortar o filme. Pode usar as guias à
esquerda e à direita da linha do tempo apresentadas abaixo da janela de reprodução
para definir a área que deseja manter. O tempo também pode ser definido
manualmente através dos pontos: inicial e final. Ao clicar no símbolo da disquete, o
elemento do filme selecionado é cortado e a área entre as marcas de corte é gravada.

FIGURA 55: FERRAMENTA DE CORTE

Para dividir um filme em dois, selecione o elemento do filme correspondente.
Obtenha uma moldura azul. Agora, o controlo deslizante de reprodução (linha preta)
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é movido para a posição onde pretende que o filme seja dividido. Esta etapa do
processo é concluída com um clique no campo "Dividir".

FIGURA 56: DIVIDIR UM FILME

Se desejar remover apenas o início ou o final de uma parte de um elemento de filme
(clip) pode usar os campos "Definir ponto inicial" ou "Definir ponto final". Quando
utiliza a função "Definir ponto inicial" tudo apresentado ANTES dessa posição no
controlo deslizante de reprodução é removido desse elemento do filme. Todos os
outros elementos do filme permanecem. No "Definir ponto final", tudo o que está
APÓS a posição do controlo deslizante de reprodução é removido desse elemento de
filme. Todos os outros elementos do filme permanecem.
3. Transições do filme e imagem:
As transições entre imagens e sequências de filmes criam uma ligação visual e, assim,
facilitam a perceção. As transições são fáceis de usar. A guia do menu "Animações"
contém uma variedade de efeitos de transição. Se colocar o cursor/rato numa das
transições correspondentes, o seu efeito será imediatamente visível na visualização.

FIGURA 57: TRANSIÇÕES

Se clicar sobre a transição desejada, ela será transferida para o gráfico ativo na janela
de seleção (reconhecível pelo quadro azul). Um triângulo cinza no início da
sequência do filme indica que foi atribuída uma transição.

FIGURA 58: SÍMBOLO DE TRANSIÇÃO
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Se quiser que várias fotografias e filmes tenham a mesma transição, pode seleccionálos pressionando a tecla Ctrl enquanto se clica nas sequências desejadas com o rato.
Se desejar que todas as sequências tenham a mesma transição selecione o item de
menu "Aplicar a todos".
Normalmente, a duração da transição está predefinida para 1 ou 1,5 segundos, mas a
duração pode variar. Pode fazer um clique sobre a seta de seleção ao lado do campo
do menu "Duração" para abrir uma janela de seleção. Além disso, também é possível
inserir um tempo (não predefinido) diretamente na janela.
A minha dica: Às vezes, a utilização de múltiplos efeitos pode sobrecarregar o
espectador com muitas transições diferentes e distraí-lo do conteúdo real. Aqui, pode
ser útil recorrer às regras básicas de design digital: por um lado, "menos é mais", ou
seja, o número de efeitos deve ser limitado e, por outro lado, "unidade", ou seja, os
efeitos devem ser aplicados uns depois dos outros. É melhor selecionar um tipo de
transição por tópico ou capítulo. Se desejar chamar especial atenção para algo
extraordinário no seu filme, também pode ser indicado recorrer a um efeito de
transição.

4. Efeitos visuais:
Imagens individuais ou sequências inteiras de filmes podem ser apresentadas com
"efeitos visuais". Sob o item de menu "Efeitos Visuais", pode escolher entre uma
variedade de opções. Se colocar o cursor/rato num dos efeitos pretendido, o efeito
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correspondente será imediatamente visível na área de visualização.

FIGURA 59: EFEITOS VISUAIS

Com recurso a um clique na seta inferior na barra de rodagem ao lado da área de
seleção é aberta toda uma gama de efeitos possíveis, divididos em diferentes
categorias.
Um clique do rato sobre um dos efeitos basta para que este seja atribuído à sequência
ativa na janela de seleção (reconhecível pelo quadro azul).

FIGURA 60: EFEITO VISUAL É ATIVADO

Um pictograma no canto superior esquerdo da moldura indica que um efeito visual
lhe foi atribuído.
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A minha dica: Se desejar ter o mesmo efeito em várias sequências de filmes, ou aplicálo a todas as sequências, proceda como descrito no ponto 3 "Transições de imagem e
filme". Também aqui o visualizador não deve ser sobrecarregado com muitos efeitos.
É melhor usá-los especificamente para tornar certas partes do filme mais interessantes.
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5. Título, texto e créditos
A ferramenta de inserção de texto está localizada no separador “Início”.

FIGURA 61: TÍTULO, TEXTO E CRÉDITOS

Aqui terá a possibilidade de adicionar o título, o título de uma imagem e os créditos.


Adicionar título: Sob o item de menu "Título", um elemento com texto é
inserido antes da sequência do filme. Se clicar nessa opção, a "Ferramenta
Texto" abrirá. A guia e a faixa de texto são mantidas a rosa para diferenciar
melhor da faixa de vídeo e áudio. Contudo, é melhor observar bem com qual
das ferramentas está a trabalhar atualmente, para não se confundir.
A exibição do título deve desaparecer gradualmente e preparar o espectador
para o que vem a seguir. O título pode ser visualizado com diferentes efeitos,
que podem ser encontrados no menu de "Ferramentas de Texto". O
procedimento é novamente semelhante à aplicação de transições e efeitos em
sequências de vídeo. O efeito de redução gradual também pode ser aí editado.

FIGURA 62: ADICIONAR TÍTULO



Adicionar título às imagens: Um título de figura aparece na moldura ou clipe
de filme selecionado. Pode ser usado como título de um capítulo ou como
texto descritivo. Os textos podem ser editados usando os mesmos métodos
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que os textos dos títulos. Os efeitos e funções de diminuição gradual para
definir o início e a duração do desaparecimento também estão disponíveis
para os títulos das imagens.




FIGURA 63: ADICIONAR TÍTULO À IMAGEM



Adicionar os créditos: Um filme está incompleto sem créditos. Neste texto,
informações adicionais, participantes ou apoiantes e as suas tarefas devem ser
mencionadas. Se clicar em "créditos", o cursor salta para o final do filme e abre
um elemento de texto semelhante ao título. A edição corresponde ao design de
um título.

FIGURA 64: ADICIONAR CRÉDITOS
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A minha dica: Lembre-se de gravar o seu projeto de vez em quando para não perder
partes ou mesmo completamente o seu trabalho.

6. Música e som
A música e o som complementam a impressão visual de um filme. É possível
adicionar música ao filme inteiro ou apenas a algumas partes.
Sugestão:
Quando inserir música (assim como quando insere fotografias, filmes ou gráficos
de outras fontes), os termos da licença e dos direitos de autor devem ser sempre tidos
em conta!

Se abrir o menu de início usando a pequena seta na parte inferior direita do símbolo
de nota musical, poderá procurar músicas online adequadas ou adicionar músicas ou
sons diretamente de um suporte de dados. Por favor, note que os fornecedores de
serviço não oferecem apenas arquivos de som gratuitos e não licenciados.

FIGURA 65: ADICIONAR MÚSICA E SOM
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Agora, a faixa de música e som aparece localizada com uma cor verde abaixo dos
videoclipes. A ferramenta “Adicionar uma música" serve para editar a banda sonora
e é apresentada a verde. Isto facilita a identificação de quando está a editar material
de som ou vídeo

FIGURA 66: FERRAMENTA DE MÚSICA

Clique duas vezes no clipe de música para abrir a barra de ferramentas “Ferramenta
de Música”. Aqui é possível alterar o volume da música, mostrar ou ocultar o som e
selecionar um tempo de início, se a música não começar no início do filme.

A minha dica: Para um vídeo simples no jardim de infância, geralmente basta
adicionar apenas um clipe de música ao filme. Se for muito curto, pode simplesmente
copiá-lo novamente. Para impedir que a música comece e termine de forma abrupta,
também é uma boa ideia colocar a música num tom mais baixo no início e no fim do
filme. Pode encontrar essa função nas ferramentas de música em "Fade in" ou "Fade
out".
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Na maioria das vezes, não precisa necessariamente de som para as sequências de
vídeo ou precisa de som apenas para sequências únicas. O volume do som do vídeo
pode ser reduzido no item de menu "Ferramenta de Vídeo" (amarelo). Também
ativar o som do idioma para sequências únicas e ainda deixar a música tocar como
música de fundo.

FIGURA 67: ALTERAR O VOLUME DO VÍDEO

7. Exportar vídeo:
A ferramenta para criar ou guardar um filme finalizado está localizada no separador
“Início".

FIGURA 68: EXPORTAR VÍDEO

Com a ajuda da seta ao lado do item de menu “Salvar filme", será aberta uma
seleção. Diferentes opções de gravação são exibidas em diferentes categorias.
Quando move o rato sobre as opções, aparece uma pequena janela que apresenta a
resolução da tela e o tamanho aproximado do arquivo do filme final. Uma boa opção
é selecionar "Para Computador".
Durante o processo de guardar, os arquivos únicos reunidos agora no projeto são
agrupados num filme. Esta ação pode demorar um pouco.
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FIGURA 69: BARRA DE PROGRESSO DO PROCESSO DE ARMAZENAMENTO

Depois disso, é exibida uma caixa de diálogo de seleção, onde pode ser aberto o
diretório com o arquivo finalizado ou pode ser visualizado, de forma imediata, o
filme finalizado.

FIGURA 70: SELECIONAR ENTRE "REPRODUZIR", "ABRIR PASTA", OU "FECHAR"
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A minha dica: Ao trabalhar com o Movie Maker, siga a sequência aqui descrita,
nomeadamente: primeiro edite as sequências de filme; depois adicione títulos, textos
e créditos e, finalmente, adicione a música. Se, no final, considerar que ainda deseja
cortar uma parte do vídeo, o texto e a música não serão movidos com ela porque
agora eles estão guardados noutro local e terá que os editar novamente. Também é
importante que os arquivos brutos e o seu projeto não sejam movidos para outro
local durante a edição. Se isso acontecer, o programa não poderá encontrar o material
novamente.

Comece agora e tente pôr em prática os seus conhecimentos. Os nossos exemplos
práticos podem dar algumas ideias iniciais.
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Módulo 8 – Áudio
Apesar de existir, atualmente, um grande número de ofertas multimédia, o rádio e
outras ofertas de áudio continuam a desempenhar um papel importante nas
atividades diárias das crianças. Ouvir programas de rádio, especialmente em família
e antes de irem para a cama ou durante uma viagem de carro, é um ritual muito
popular entre as crianças.
O módulo Áudio oferece informações que poderão ser de grande utilidade no âmbito
da literacia mediática, sugerindo uma abordagem adequada no âmbito da educação
para os media no jardim de infância, com muita diversão e sem grande esforço. As
crianças de três a seis anos de idade aprendem rapidamente e os recursos áudio
podem ser utilizados para promover a sua própria responsabilidade. Além disso, o
áudio também traz muitas vantagens para o trabalho produtivo e criativo das
crianças no jardim de infância. Dificilmente existe uma história ou tema que não
possa ser processado através de formato áudio. A tecnologia de gravação de som,
como por exemplo, ditar informação para um tablet, é fácil de usar. É fácil aprender a
manusear registos áudio e, após pouco tempo, a técnica associada ao registo áudio
pode ser usada pelas crianças de forma independente. A única dificuldade reside na
edição das gravações (por exemplo, cortes) no computador, o que deve ser feito pelos
profissionais de educação de infância. Contudo, também este trabalho é fácil e
descomplicado. Assim, no final, todos terão à sua disposição estes recursos e
produtos por muito tempo após a conclusão de um projeto.
Este módulo concentra-se essencialmente no trabalho criativo e produtivo no campo
do áudio com crianças, mas também considera os benefícios de ouvir rádio e a
importância de ouvir, em geral.

1. Projetos de áudio no jardim de infância
Ao produzirem os seus próprios projetos de áudio, como peças de áudio ou
entrevistas, as crianças conhecem técnicas de gravação e os resultados associados.
Elas podem expandir as suas competências com as tecnologias dos media, adquirir
experiência com tecnologia de gravação e microfone e aprender a usar, desde o
início, este meio de forma produtiva e ativa. As crianças também aprendem sobre a
diferença entre ouvir e ver, como contar uma história sem usar a linguagem corporal,
o papel da acústica e como usar músicas e sons presentes no seu redor. Por exemplo,
se as crianças fazem uma peça de áudio, adquirem uma experiência importante sobre
a realidade dos media, aprendem o potencial da sua voz e como modificá-la um
pouco e, ao mesmo tempo, a distingui-la bem das vozes das outras crianças. Elas
entendem que o áudio também pode ser manipulado se, por exemplo, utilizarem
amassarem um pedaço de papel para produzir o som semelhante a um fogo na gravação.
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aprendem como
gravar sons
aprendem a usar
tecnologias dos media
Quando produzem
projetos de áudio as
crianças em idade préescolar:

desenvolvem o
sentido da audição
aprendem sobre o
potencial da sua voz

aprendem como
podem utilizar os sons
e a sua voz
GRÁFICO 9: DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NA PRODUÇÃO DE PROJETOS DE ÁUDIO

Nas peças de áudio, as personagens fictícias podem ganhar vida sem muito esforço,
com a ajuda de sons e apenas com a voz. As crianças têm a oportunidade de se
esconderem atrás dos seus heróis favoritos e de revelarem, com criatividade, as suas
fantasias, os seus próprios medos e os seus lados "maus". Mesmo as crianças
reservadas podem superar a sua timidez quando agem como bruxas ou coelhos na
frente do microfone.
A criação e o reconhecimento de sons é uma base essencial para a produção de
gravações de áudio, pois tudo o que deve ser gravado também deve ser audível.
Portanto, os sons podem ser vistos não apenas como um auxílio para produções de
áudio, mas também podem ser usados dramaturgicamente e criar entusiasmo
quando ouvidos. Além disso, quando as crianças lidam com sons, praticam o sentido
da audição, experimentam os sons do ambiente de maneira distinta e aprendem a
descodificá-los.
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A minha dica: Pode orientar as crianças a criarem produções de áudio, mostrando-lhes
como criar pequenas peças de áudio ou como construir um livro de imagens com
música. As gravações de sons da natureza e de imitações tornam as crianças conscientes
de como a realidade dos media é criada, pois os sons imitados na gravação também
soam a reais.

Todas as crianças devem estar envolvidas na produção de gravações de áudio. Todas
devem receber uma tarefa: orador, operador do dispositivo de gravação, suporte
para o microfone (se usar um microfone). A produção de áudio, como a produção de
filmes, é o resultado do trabalho de equipa. No entanto, a edição final deve ser feita
pelos próprios profissionais de educação de infância, pois os programas de edição
não são desenhados para crianças. O programa de edição gratuita Audacity, por
exemplo, que apresentamos neste módulo, assume-se como um recurso útil onde
poderá ler mais sobre edição de áudio.

2. Áudio na prática
Como na secção de fotografia e vídeo, deve-se ensinar às crianças como usar os
dispositivos de gravação de áudio. Muitas das regras apresentadas no módulo 6 também
podem ser aplicadas ao trabalhar com áudio.
As funções de um dictafone (por exemplo, com uma aplicação no tablet) devem ser
discutidas com as crianças: Onde começo uma gravação? Como posso fazer pausa numa
gravação? Como terminar uma gravação? Onde posso ouvir, novamente, a gravação?

FIGURA 71: DICTAFONE
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A minha dica: A maioria dos tablets e telemóveis inteligentes já possuem uma aplicação
integrada de dictafone que permite gravar com boa qualidade. Verifique se esta
funcionalidade existe no seu dispositivo e, em caso afirmativo, familiarize-se com os
recursos disponíveis nessa aplicação. Depois, pode ensinar às crianças algumas
noções importantes dessa aplicação. Se não existir nenhuma aplicação pré-instalada
no dispositivo, há uma grande variedade de aplicações disponíveis para download
(por exemplo, na Google Play Store).

Se uma história é contada por meio de um projeto de áudio, é importante pensar,
juntamente com as crianças, num guião curto e na duração do projeto. Isto facilitará
um planeamento realista e diminuirá o tempo de preparação.

A minha dica: Música diferente produz efeitos diferentes. Converse com as crianças
não apenas sobre que tipo de história que elas desejam contar, mas também sobre
quais as emoções que desejam desencadear nos ouvintes. Ouçam, juntos, diferentes
títulos musicais e discutam qual a música ou som que deve ser usado e em que ponto
da história.
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Obviamente, é divertido encontrar sons na natureza ou produzi-los artificialmente.
Mas também há a possibilidade de descarregar sons disponíveis gratuitamente da
Internet.

Página da Internet
Last.Fm: https://www.last.fm/pt/

Audiyou: www.audiyou.de

Tema
sons para

Músicas e
descarregar
gratuitamente.
Um portal da Internet para carregar e
descarregar arquivos de áudio.
Com uma página extra para crianças.
Nota:
Apenar
de
não
estar
disponível
originalmente em português, se navegar com o
Chrome a janela de navegação perguntará se
pretende traduzir automaticamente a página para
português.

Auditorix: www.auditorix.de

É um projeto cooperativo com a intenção
de promover uma educação auditiva para
crianças.
Com uma página extra para crianças.
Músicas e sons para descarregar
gratuitamente.
Nota:
Apenar
de
não
estar
disponível
originalmente em português, se navegar com o
Chrome a janela de navegação perguntará se
pretende traduzir automaticamente a página para
português.

TABELA 4: SONS PARA DESCARREGAR

A minha dica: Certifique-se que cumpre a política de privacidade e os direitos autorais em
todos os projetos media.
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3. Possibilidade de integração do áudio no jardim de infância
Apoiar o desenvolvimento da linguagem através de produções de áudio: Ouvir
peças de rádio e produzir as suas próprias peças com base em guiões curtos pode
permitir expandir e consolidar o vocabulário das crianças. Elas familiarizam-se com a
gramática e a estrutura das frases. Ao ouvirem histórias, as crianças conhecem novas
personagens e novas formas de agir perante as situações, o que lhes permite
ampliarem os seus próprios conhecimentos sobre diferentes abordagens, maneiras e
reações que podem ter para resolver os seus próprios conflitos. Para produzirem as
suas próprias histórias, as crianças podem considerar antecipadamente o modo como
uma personagem deve agir, reagir e articular numa situação específica. Isto pode
ajudar as crianças a considerarem como se devem comportar em situações reais
semelhantes às observadas e vivenciadas por personagens fictícias, antecipando
possíveis consequências.

promoção do
desenvolvimento da
linguagem

A produção de peças de áudio beneficia
crianças em idade pré-escolar nestas
áreas:

promover a
imaginação e a
criatividade

promoção da empatia

promoção de
competências de
concentração e
escuta
GRÁFICO10: BENEFÍCIOS DAS REPRODUÇÕES ÁUDIO
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A minha dica: O conteúdo de uma história inventada por si deve estar sempre
relacionado com o mundo em que as crianças vivem. Pode inspirar-se numa única
imagem ou num livro ilustrado. As histórias que são tão realistas que não
permitem desenvolver a imaginação das crianças podem não ser as mais
adequadas. É aconselhável não pensar em todos os pormenores da história porque,
geralmente, as melhores ideias surgem durante a realização das cenas.

Promover a imaginação e a criatividade: enquanto ouvem histórias, as crianças
criam imagens que estimulam fortemente a sua fantasia e criatividade.

A minha dica: Ouça uma peça de rádio com as crianças, pare a história em alguns
pontos e deixe que as crianças lhe digam como é que elas pensam que a história
continua.

Desenvolver competências de empatia: ouvir e produzir peças de áudio pode
aumentar a empatia das crianças, porque estas aprendem através das histórias a
entender melhor as emoções e posições de outras personagens, o que permite que
sejam capazes de se colocarem no lugar das personagens com mais facilidade. Isto
ajuda as crianças a agir com empatia nas suas próprias experiências pessoais.

Promover competências de concentração e de escuta: ao ouvir, as crianças
desenvolvem a sua capacidade de concentração. Elas aprendem a identificar a
estrutura das histórias e a sequência de ações no tempo. Além disso, as histórias em
formato áudio podem promover o aumento do conhecimento das crianças sobre o
mundo ao seu redor.
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A minha dica: Juntamente com as crianças, procure pistas sonoras (por exemplo,
barulhos e sons). Converse com as crianças sobre o que podem ouvir: Quando
fechamos os olhos, o que ouvimos? Como é que isso soa? De onde é que isto vem? Quem faz o
som? Conseguem descrever o som? Quais são os sons de que gostam mais e menos? Isto
incentiva as crianças a serem mais sensíveis aos sons e a praticar a escuta. O som e o
barulho tornam-se, assim, mais importantes para as crianças porque tornam as suas
experiências auditivas significativas.

4. Noções básicas do programa Audacity
Audacity é um programa de acesso aberto e gratuito para a editação de arquivos de
áudio com sons, ruído, fala e/ou música em várias faixas. A fala e música podem ser
gravadas, reproduzidas e editadas. Os arquivos de áudio também podem ser
importados e exportados em vários formatos, como .wav ou .mp3.
Música e sons também podem ser adicionados, posteriormente, entre as cenas. Desta
forma, as falas, histórias ou sons gravados anteriormente podem ser combinados
para formar uma peça de áudio única ou um quebra-cabeça de sons.
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A minha dica: Recomendo que grave os seus projetos de áudio com recurso a um
dispositivo de gravação ou dictafone num tablet antes de editá-los com o Audacity.
Desta forma, será mais fácil para as crianças utilizarem este recurso. As gravações
podem ser feitas diretamente com um microfone ou dictafone no tablet antes de serem
editadas no programa Audacity. Contudo, nesta fase o computador deve estar
sempre presente; as crianças não conseguem utilizar o programa de forma
autónoma. Se as gravações forem feitas com antecedência, as crianças poderão
realizar quase todas as tarefas sob supervisão. O "corte" final com o Audacity deve
ser feito pelo profissional de educação de infância, porque as crianças podem
cansar-se rapidamente. Para esta tarefa, é necessária paz e concentração.

O programa é desenvolvido, e continuamente melhorado, por várias redes de
programadores de todo o mundo e é executado nos sistemas operativos
Windows, Mac OS e Linux. Até ao momento, não existe uma versão para sistemas
operativos de telemóveis inteligentes e tablets, como o Android.
Audacity é um programa bastante completo, que também é usado por músicos
profissionais e engenheiros de som. Este programa tem muitas funções
disponíveis. Apesar disso, é um programa relativamente fácil de usar e, como
programa gratuito, é único quanto à sua qualidade, razão pela qual é
frequentemente recomendado a especialistas em pedagogia para o processamento
de gravações de áudio de crianças.
Neste módulo do nosso manual, são explicadas apenas as funções mais
importantes e úteis do Audacity, que podem ser relevantes para um profissional
de educação de infância trabalhar com gravações de áudio neste contexto.
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Pode encontrar vários tutoriais detalhados sobre o programa na Internet.
Algumas recomendações estão listadas abaixo. Também encontrará informações
abrangentes, e facilmente compreensíveis, sobre como instalar o programa.



Na página da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas do Ministério da
Educação Português existe um tutorial sobre o Audacity, de fácil
compreensão:
https://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/Eventos/Edumedia/tutorial_criar_ficheiro_au
dio.pdf



A página da Rede de Bibliotecas de Braga oferece uma breve visão geral do
Audacity, bem como do Podomatic, explica as funções mais importantes de
forma simples: http://rbb.blcs.pt/documentos/tutoriais/tutorial_podcast_cavado.pdf



Na página da Rede de Ensino Livre da Escola Superior de Educação de Viseu
há um tutorial muito detalhado, que disponibiliza informações desde o
descarregar do programa à instalação e edição: https://ensinolivre.pt/wpcontent/uploads/Introducao%20ao%20Audacity_Criacao%20de%20Podcasts.pdf



Na página oficial do Audacity também pode descarregar o programa:
https://www.audacityteam.org/download/

Nota importante, se está a utilizar uma versão mais antiga que a 2.3.2:
Para criar diretamente arquivos mp3 no Audacity, o codificador mp3 (LAME
mp3 encoder), que está disponível gratuitamente na internet (lame_enc.dll), deve
ser instalado porque este não está diretamente implementado no programa
devido a motivos de licenciamento. Para Windows e Mac OS, o LAME pode ser
descarregado da Internet, mas também pode ser instalado diretamente no
Audacity (item de menu Editar Configurações de bibliotecas).
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Visão geral do Audacity

Criador:
Sistemas:
Custos:
Público-alvo:
Temas:
Publicidade:
Usuabilidade:
Navegação:

Design:

Equipa mundial de programação em rede
Windows, Mac OS e Linux
Gratuito
Especialistas em pedagogia, crianças a partir dos 8 anos de
idade, pais
Trabalho prático dos media
Sem publicidade
Funciona totalmente offline
Muitas funções podem não ser adequadas para usar com
crianças pequenas, uma vez que elas ainda não sabem ler. No
entanto, o programa é simples e claro e pode ser usado para
editar projetos de áudio simples e abrangentes.
Simples, linguagem acessível, claramente organizado.

5. Como funciona o programa Audacity?
1. Importar arquivos de áudio:
Após a abertura do programa, existem diferentes maneiras de importar arquivos de
áudio ou de gravar som diretamente. As funcionalidades de gravação direta no
programa não serão discutidas aqui. Assumimos que os arquivos de áudio já foram
gravados e armazenados num computador. Os arquivos de áudio gravados
anteriormente, gravados num computador, podem ser abertos no programa clicando
duas vezes em “Ficheiro”  “Abrir”.
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FIGURA 72: FICHEIRO ABERTO NO PROGRAMA AUDACITY

Cada importação ou gravação de áudio cria uma nova faixa de áudio que se torna
visível como ondas de som de intensidade variável. As faixas de áudio podem ser
silenciadas ou eliminadas. Cada faixa sonora contém as opções correspondentes para
cada fim: Com o botão [X] a faixa pode ser eliminada. Pressionar o botão [Mudo]
silencia a faixa de áudio e, em [Solo], a faixa pode ser ouvida.
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FIGURA 73 FAIXAS DE ÁUDIO, VISÍVEIS COMO ONDAS DE SOM

2. As ferramentas mais importantes:
Para editar as faixas de áudio, use as ferramentas que podem ser encontradas na

parte superior da barra de ferramentas do programa.
FIGURA 74: BARRA DE FERRAMENTAS

Projeto Kit@ - Formação profissional para o desenvolvimento da literacia mediática em profissionais
de educação de infância e instituições comparáveis da Europa.

179
Manual Interativo de Educação para os Media em Educação de Infância

A minha dica: Preste sempre atenção à ferramenta que acabou de selecionar e onde
está na faixa de áudio.

A ferramenta de seleção pode ser usada para selecionar a parte da faixa de áudio
que deve ser editada.

FIGURA 75: FERRAMENTA “SELEÇÃO”

A ferramenta “Mover” pode ser usada para mover parte do áudio dentro da faixa de
áudio ou para outra faixa de áudio através da manutenção do botão do rato
pressionado.

FIGURA 76: FERRAMENTA “MOVER”

Se uma faixa for selecionada para edição, esta poderá ser recortada, copiada ou
colada noutra posição usando as ferramentas ou combinações de teclas apropriadas.

FIGURA 77: FERRAMENTAS: “CORTAR”, “COPIAR” E “COLAR”

Desfazer ou restaurar podem ser utilizadas para desfazer ou refazer o último passo.
Isto permite que pequenos erros possam ser corrigidos rapidamente.

FIGURA 78: FERRAMENTA PARA “DESFAZER”
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Com a ajuda da ferramenta de lupa, a vista lateral pode ser ampliada ou reduzida
conforme necessário e, portanto, ajudar a não perder a visão geral.

FIGURA 79: FERRAMENTAS: “AMPLIAR” E “REDUZIR”

3. Efeitos:
Na barra de menus do Audacity, debaixo de “Efeitos”, encontrará uma ampla
variedade de opções para fazer alterações e ajustes, como alterar o andamento,
alterar a afinação, aparecer ou desaparecer gradualmente. Basta selecionar a faixa ou
área da faixa apropriada e clicar no efeito sonoro desejado.

4. Guardar e Exportar:
O estado atual da edição pode ser guardado como um projeto via "Ficheiro” 
“Guardar Projeto”, permitindo que o trabalho seja interrompido a meio. Na vez
seguinte, a última versão do trabalho será aberta novamente com o Audacity e o
trabalho poderá ser continuado. O projeto deve ser guardado em intervalos
regulares, de modo a que, por exemplo, no caso de uma falha no programa nenhum
ou apenas um pouco do trabalho seja perdido.

A minha dica: Escolha um nome de arquivo exclusivo e um local de
armazenamento para o seu projeto, de modo a que o seu trabalho seja sempre fácil
de encontrar, mesmo por colegas.
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Após concluir a edição, o projeto pode ser exportado, por exemplo como arquivo
mp3, via "Ficheiro”  “Exportar". Na janela que se abre, pode selecionar o local de
armazenamento e o tipo de arquivo desejado (exemplo: MP3, WAV, OGG).

Comece agora e tenta pôr em prática os seus conhecimentos. Os nossos exemplos
práticos podem dar algumas ideias iniciais.
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Módulo 9 – Programação
A autora de livros infantis e programadora Linda Liukas diz que “Esta geração de
crianças está a crescer num mundo onde os computadores e a programação ocupam grande
parte da vida diária. Portanto, é importante encorajar as crianças a serem curiosas sobre a
tecnologia e mostrar-lhes que elas conseguem inventar, construir e criar muitas coisas com
um simples teclado de computador”. Naturalmente, trabalhar com crianças no jardim de
infância não é ensiná-las a programar usando códigos e linguagem de programação. Em
vez disso, trata-se de promover o desenvolvimento de competências com recurso à
brincadeira, o que não é apenas decisivo no uso de linguagem de programação e no
pensamento computacional, mas também na vida quotidiana. Algumas competências
importantes a ensinar, para além do ensino da literacia mediática, são a promoção da
paciência e da concentração; a expansão do vocabulário; o desenvolvimento do
pensamento lógico e de planeamento; o desenvolvimento de competências de
orientação e estruturação; e ainda a compreensão de símbolos e do seu significado.
O trabalho ativo com os media, na área de programação, é adequado para satisfazer
as necessidades básicas das crianças de brincar de forma colaborativa. No entanto,
muitos profissionais ficam assustados e apreensivos com o termo programação. É
como se fosse necessário um conhecimento especial para abordar este tema; contudo,
programar significa simplesmente reconhecer estruturas e sequências, algo que
fazemos todos os dias. Neste módulo, mostramos algumas maneiras possíveis para
utilizar a programação no seu quotidiano pedagógico. As abordagens sugeridas não
requerem um conhecimento especial de programação. Este tema também incentiva
os profissionais de educação de infância a aprenderem com crianças. Assim, as
crianças tornam-se muito disponíveis para aprender, podem brilhar apresentando os
seus conhecimentos especializados e refletir mais facilmente sobre o uso deste meio.

1. Programar nos jardins de infância
Programar significa dar comandos a um robô ou computador digitando códigos. A
programação é usada para criar robôs, páginas da Internet e programas ou aplicações. A
linguagem de programação envolve símbolos e caracteres que representam certos
comandos. A natureza dos códigos usados na linguagem de programação pode
variar e os códigos podem ser inseridos de diferentes maneiras, desde a simples
digitação de teclas para controlar um robô até ao uso de linguagens de codificação
complexas.
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A minha dica: Para apresentar às crianças os conceitos básicos de programação, não
precisa de trabalhar num computador, tablet ou robô. Por exemplo, pode começar
com jogos lógicos ou jogos de movimento na sua sala. Recomendo jogos focados em
soluções criativas e colaborativas para abordar problemas cognitivos. Estes jogos
também podem promovem competências de aprendizagem social, resolução de
problemas e comunicação quando são realizados de forma conjunta.

Geralmente, as crianças reconhecem os computadores apenas como dispositivos
onde podem assistir a vídeos ou jogar jogos digitais. Estes dispositivos são usados
principalmente para entretenimento ou recuperação de informações. O conteúdo
apresentado é apenas consumido e não produzido ativamente. Contudo, programar
significa tornar-se num designer criativo e ativo de produtos media. Aqueles que
conseguem programar podem implementar as suas próprias ideias e criar algo novo.
Também na vida quotidiana, o conhecimento básico de programação está a tornar-se
cada vez mais importante. Com conhecimentos básicos de programação, aumentam
as possibilidades no mercado de trabalho e, similarmente, é possível movimentar-se
com mais autodeterminação pelo mundo (dos media) e projetá-lo conscientemente.
Além disso, a aprendizagem dos princípios básicos da programação promove
competências de planeamento, pensamento lógico e estimula as crianças a discutirem
sequências. Com a ajuda da programação de uma forma lúdica, as crianças podem
aprender a resolver problemas de maneira criativa e bem-sucedida. Isto pode ser
alcançado nos jardins de infância com a ajuda de vários exercícios e jogos ou
aplicações simples, como o ScratchJr. Gradualmente, as crianças adquirem
conhecimento sobre o funcionamento de um computador e desenvolvem
competências tecnológicas. Elas aprendem, por exemplo, que os computadores
executam apenas comandos/ ações que são dadas por meio de códigos e, portanto,
são controlados por seres humanos.
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2. Trabalhar com programação
Apesar da ideia geral de que programar é difícil, as crianças podem aprender os
conceitos básicos de programação de uma forma mais fácil do que as pessoas
pensam. Até as crianças em idade pré-escolar podem entender os conceitos básicos
de programação, mesmo que não saibam em pormenor o que querem dizer.
Então, como pode a programação ser projetada para crianças em idade pré-escolar?
Todos nós usamos regularmente conceitos de programação sem perceber. Parece
surpreendente que quase tudo o que as pessoas fazem na vida quotidiana pode ser
usado para ensinar às crianças conceitos de programação por computador: fazer
bolos, preparar o pequeno almoço, vestir roupas, escovar os dentes e muito mais.
Todas essas atividades são algoritmos práticos que são realizados diariamente e que
são muito adequados para serem usados nos jardins de infância como exemplos de
programação.
Os conceitos básicos de programação são apresentados abaixo, utilizando exemplos
simples, que podem ser facilmente usados nos jardins de infância. Nem um
computador, nem qualquer outro meio digital é necessário para transmitir estes princípios
básicos.
Conceito 1 - Algoritmo: Ao tentar apresentar às crianças o tema da programação, é
uma boa ideia começar com uma lição sobre algoritmos. A palavra algoritmo não será
familiar para uma criança de cinco anos, mas é um conceito diário e fácil de entender.
Um algoritmo é uma instrução para executar uma tarefa específica e alcançar o
resultado desejado. Descreve a sequência ou disposição dos comandos ou etapas do
trabalho. Um programador de computador, portanto, escreve um algoritmo para
informar o computador sobre COMO executar uma tarefa específica, a fim de
alcançar o resultado desejado. Ele usa certas instruções elementares, como sequência,
ciclo ou ramificação.

Passo 3
Passo 2

Objetivo
alcançado

Passo 1
Desempenho
na tarefa
GRÁFICO 11: CONQUISTAS QUE REQUEREM SEMPRE A REALIZAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DE PASSOS
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A minha dica: Pense com as crianças sobre a ordem em que se devem vestir. Lembreas que não colocaria as meias sobre as sapatilhas ou uma T-shirt por cima de uma
camisola. Quando nos vestimos, seguimos alguns passos para que estejamos
adequadamente vestidos no final. Deixe as crianças desenvolverem um algoritmo
para se vestirem, no qual pintam, numa folha, os passos individuais, de acordo com a
ordem apropriada.

As crianças conhecem o princípio das instruções e sua ordem no quotidiano:
levantar-se, tomar o pequeno-almoço, escovar os dentes, ir para o jardim de infância,
voltar para casa, tirar a roupa, calçar os chinelos, etc. Com base nestes exemplos,
pode explicar os algoritmos às crianças, com recurso a palavras que elas entendem
bem.
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A minha dica: Chame a atenção das crianças para a frequência com que encontram
ordens/algoritmos na sua vida quotidiana. Além das rotinas já descritas, como
escovar os dentes ou vestir-se, atividades como construir com blocos, artesanato ou
culinária também são algoritmos. Deixe que as crianças lhe contem as etapas
individuais dessas rotinas.
A manipulação dos algoritmos pode ser bem entendida pelas crianças com a ajuda
de fotografias que captam as etapas individuais do processo (por exemplo, durante a
confeção de um bolo). Estas fotografias podem ser penduradas na sala ou dispostas
na ordem apropriada.
Template

Conceito 2 – Instrução e sequência: Instruções e sequências fazem parte dos blocos
de construção elementares de um algoritmo. Explicar estes conceitos a crianças é
muito fácil. Basicamente, isso significa que uma tarefa é realizada numa determinada
ordem. A sequência da tarefa é organizada com muita precisão com a ajuda de várias
instruções. Uma única tarefa dada a uma criança ou uma única ordem é chamada
instrução. Uma instrução isolada é, por exemplo, "levanta-te" ou "avança 10 passos".
Se receber várias instruções seguidas, chama-se sequência; por exemplo, "avança 10
passos", "vira à esquerda" e "avança 5 passos". A conclusão de determinadas tarefas
na ordem apropriada é uma das competências essenciais que as crianças aprendem
em muitas áreas, o que torna possível a introdução da programação de uma forma
transversal. Portanto, não é necessário criar um momento específico para o ensino da
programação na rotina diária existente.
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A minha dica: Pode incluir um exercício sobre instruções e sequências no seu dia-adia pedagógico no jardim de infância, por exemplo enquanto lê um livro para as
crianças ou olham para um livro em conjunto. Tente dividir, juntamente com as
crianças, a história em episódios (instruções) e identificar a ordem dos episódios
(sequência). Pode pedir às crianças, por exemplo, para colocarem o conto de fadas do
Capuchinho Vermelho na sequência correta de etapas presentes na história, usando
várias imagens deste conto de fadas. Dessa forma, as crianças aprenderão a entender
a sequência de uma história.

Conceito 3 – Repetição: Quando conversar com as crianças sobre o termo "repetição",
elas certamente já terão uma ideia sobre este termo. É algo que acontece
continuamente, ou seja, que se repete ao fim de algum tempo. Se as sequências, isto
é, as várias instruções em sucessão, devem ser repetidas várias vezes ou até que uma
determinada condição seja preenchida, então temos repetições sucessivas (em
círculo).
Também aqui é útil recorrer à vida quotidiana para explicar o conceito de repetição
para as crianças. Existem coisas que as crianças fazem todos os dias, ou seja, repetem
todos os dias ou quase: escovar os dentes, jantar, ir para o jardim de infância e muito
mais. Estas atividades são realizadas numa determinada ordem/algoritmo.
Com a ajuda de repetições, o algoritmo do computador, mas também a nossa vida
diária, torna-se mais simples e mais eficiente. Por exemplo, as crianças são instruídas
a vestirem-se antes de brincarem no jardim, como fazem todos os dias. O profissional
de educação de infância não explica sistematicamente às crianças as etapas
individuais e a ordem pela qual as crianças devem colocar uma determinada peça de
roupa (ex. casaco).
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Conceito 4 – Decomposição: Os programadores de computador dividem etapas
complexas e organizam-nas numa determinada ordem. Este processo é chamado
decomposição e é uma das bases da programação. Decomposição significa que os
problemas são divididos em unidades mais pequenas, passiveis de ser mais
facilmente geridas. Para um computador, isto significa que lhe são atribuídas tarefas
pequenas que podem facilmente ser entendidas.

A minha dica: Incentive as crianças a dividirem as atividades diárias em pequenos
passos. Deixe que as crianças lhe expliquem, por exemplo, como escovar os seus
dentes. É fácil dizer que se pega na escova de dentes e se escova os dentes. Faça as
crianças pensarem nas etapas mais pequenas: primeiro pega na escova de dentes, de
seguida coloca a pasta de dentes na escova, posteriormente adiciona um pouco de
água, depois leva a escova até os dentes e esfrega a escova nos dentes para a frente e
para trás, e assim por diante. Obviamente, essa ação deve ser repetida tantas vezes
quantas vezes for necessário até que seja concluída. Existem muitos passos para
escovar os dentes.
Template

Conceito 5 – Condições: Estruturas nas quais as instruções são executadas quando
determinadas condições são atendidas e outras instruções quando essas condições
não são atendidas são chamadas condições. Portanto, é tomada uma decisão sobre o
que acontece e o que não acontece escolhendo entre uma de duas (ou mais) ações.
Para explicar o conceito de condições às crianças, ou várias opções condicionadas de
ações, pode usar a sua rotina diária. Todos os dias as crianças levantam-se, tomam o
pequeno almoço, escovam os dentes, vão para o jardim de infância, voltam para casa,
brincam, jantam, escovam os dentes, leem um livro e dormem. No entanto, essa
rotina diária pode ser diferente e ser alterada, por exemplo, se num dia da semana –
quinta-feira- a criança frequenta a escola de música à tarde.
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A minha dica: Deixe que as crianças lhe expliquem a sua rotina diária normal. Depois,
pergunte-lhes: "Mas o que acontece se tiveres aulas de dança na terça-feira depois do
jardim de infância?” ou "Na sexta-feira vais brincar com um amigo e jantar com ele. O
que é que isto significa?” Desta forma, as crianças podem entender o termo
“condição”.

Conceito 6 – Depuração: A depuração é basicamente o processo de resolução de um
problema encontrado enquanto são dadas instruções para atingir um objetivo
específico.

Informações básicas - Bug:
Bugs são erros de programa ou software que fazem com que os programas de
computador se comportem de maneira não intencional ou inesperada. O termo
bug está associado à cientista Grace Murray Hopper (1906-1992), que descobriu
uma mariposa morta como causa de erro num computador parcialmente
eletromecânico (Mark II).

A minha dica: Partilhe o seu conhecimento sobre a origem dos bugs com as crianças.
Elas certamente acharão engraçado.
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Quando fala com as crianças sobre o conceito de depuração, elas precisam de entender
que se trata da resolução de um potencial problema. O ensino deste conceito é
adequado para o jardim de infância, pois envolve ensinar competências que vão
muito além das competências básicas de programação. Isto inclui competências
essenciais para o futuro das crianças, como a resolução de problemas e a resiliência.

A minha dica: Um bom exemplo para explicar o conceito de depuração a crianças é
dar-lhes uma tarefa para executar numa determinada ordem e incluir
deliberadamente um erro. Assim, escreva uma "sequência" e inclua um passo errado.
As crianças perceberão que não irão atingir o seu objetivo e terão que descobrir por si
mesmas onde está o erro e corrigi-lo.

Depurar, no entanto, não é o conceito mais fácil de entender. Algumas crianças
podem ficar impacientes se não obtiverem a resposta imediatamente. Mas, na
programação de computadores, este conceito desempenha um papel muito
importante e a sua aprendizagem também pode ser muito útil na vida quotidiana das
crianças.
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Repetir duas vezes ao dia

Repetição

Pegue na sua escova de dentes com a mão

Instrução

Pegue no tubo da pasta de dentes com a outra
mão

Sim

Tubo da pasta de dentes
vazio?

Novo tudo no
armário?
Sim
Não
o
Tire o tubo Compre um
novo tubo
do armário

Não

Continue a utilizar o
tudo da pasta de
dentes aberto

Condições

Pressione a pasta de dentes sobre a escova
Escove os dentes por três minutos
Enxague a boca

Sequência

Lave a escova de dentes
Coloque a escova de dentes no copo
GRÁFIO 12: EXEMPLO DE ALGORITMO – ESCOVAR OS DENTES (SIMPLIFICADO)

Todos os conceitos de programação apresentados são importantes para as crianças,
não apenas para programar, mas também para aprender competências diárias que
podem ser úteis para as crianças ao longo das suas vidas. Portanto, é aconselhável
começar desde cedo a ensinar as crianças pequenas sobre programação.
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A minha dica: Ótimos livros de leitura para as crianças, com excelentes exercícios,
como os livros em torno da protagonista Ruby, também são muito adequados para
o trabalho no jardim de infância. Até agora, a jovem autora Linda Liukas publicou
quatro livros "Hello Ruby" traduzidos para mais de 22 idiomas, todos imaginativos
e adequados para crianças sobre o mundo dos computadores e da programação.
Clique sobre a figura para entrar na página inicial:

FIGURA 80: LIVRO "HELLO RUBY", QUE OFERECE OPORTUNIDADES DE PRÁTICA DE COMPETÊNCIAS DE PROGRAMAÇÃO

3. O que é que as crianças aprendem com o essencial da programação?
Desenvolver competências de resolução de problemas e resiliência: A capacidade
de resolver problemas é uma competência útil na vida quotidiana. É desejável que as
crianças se tornem excelentes solucionadoras de problemas. Além de resolver
problemas, as crianças podem desenvolver capacidades que lhes permitem recuperar
rapidamente após qualquer falha. Elas aprendem que o fracasso não é
necessariamente uma coisa má. E, de facto, pode ser algo positivo porque o
progresso na aprendizagem também é alcançado por causa dos erros. A
programação dá às crianças a oportunidade de tentarem novamente algo até
atingirem o resultado desejado. Ao mesmo tempo, a capacidade de concentração e a
paciência são exercitadas precocemente. Aprender programação oferece às crianças a
oportunidade de adquirir competências de resolução de problemas e resiliência
enquanto ainda são muito jovens. Estas são qualidades importantes que podem
ajudar as crianças ao longo da vida.
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Desenvolver competências matemáticas, bem como competências de orientação e
estruturação: Programar não é apenas aprender a escrever linhas de código. Para
poder programar efetivamente, mais tarde, é preciso pensar de forma lógica. O
essencial para isto já pode ser abordado no jardim de infância. As crianças devem ser
capazes de reconhecer um problema e depois dividi-lo em pequenas partes. Desta
maneira, os problemas podem ser resolvidos de maneira eficaz. Isto também é
chamado de "decomposição" e é uma das competências matemáticas mais
importantes.
Incentivar o desenvolvimento de competências linguísticas e comunicativas:
Quando as crianças aprendem o essencial sobre programação no jardim de infância,
elas expandem não só o seu vocabulário, mas também aprendem como o processo de
comunicação funciona. As crianças aprendem que é preciso expressarem-se de
maneira muito concreta, aprendem como lidar com mal-entendidos e que outra
pessoa pode entender algo de uma maneira diferente daquilo que queriam dizer. Ao
programar, devem ser fornecidas instruções muito claras sobre o que fazer; caso
contrário, o computador não entenderá o que é pretendido ou fará outra coisa. Esta
capacidade de pensar cuidadosamente sobre como se expressar e descrever algo de
forma precisa com as próprias palavras é uma competência muito útil em todas as
áreas da vida.
Promover a criatividade: Durante a programação, as crianças aprendem a
experimentar e isto dá-lhes confiança para serem criativas. Elas têm a oportunidade
de criar algo seu. Assim, tal como para aprender um instrumento musical ou um
novo idioma, as crianças precisam de motivação. Elas gostam de receber feedback
sobre algo que gostam de fazer. Como a programação é fácil de aprender, as crianças
tornam-se confiantes ao criarem algo novo de forma lúdica e criativa.
Apoiar o desenvolvimento de competências sociais: Como as crianças ainda não se
sentam em frente do computador e escrevem códigos, geralmente aprendem em
grupo o essencial da programação, sem um computador. Isto pode ajudar a
promover competências sociais, como a capacidade de colaborar em equipa e a
capacidade para aceitar críticas construtivas.
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competências de resolução
de problemas
resiliência
competências matemáticas

competências de orientação
Competências
adquiridas quando
aprendem a programar:

competências de
estrututração
competências linguísticas

competências de
comunicação

competências criativas
social skills
GRÁFICO 13: COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS QUANDO APRENDEM A PROGRAMAR

4. Conhecimentos básicos da aplicação ScratchJr
O ScratchJr é uma aplicação, e outra ferramenta que as crianças a partir dos 4 anos de
idade podem usar para aprenderem o essencial da programação, além das opções
mencionadas acima. Elas podem trabalhar de forma criativa com o ScratchJr,
pesquisar juntas, resolver problemas de forma independente e aprender de maneira
divertida, sem a necessidade de competências de leitura e escrita. As crianças
podem definir os seus próprios desafios, como desenvolver um pequeno jogo ou
contar uma história, e tentar encontrar o seu próprio caminho para alcançar os seus
objetivos. Elas aprendem a realizar as tarefas de maneira lúdica, a planear, repensar e
adaptar, se necessário. Uma característica especial desta aplicação é que ela permite o
trabalho em grupo e a resolução de problemas conjunta. Como os resultados das
ações a serem executadas são imediatamente visíveis e percetíveis, as crianças
também podem aprender diretamente com os seus erros. A aplicação foi
cuidadosamente desenhada tendo em conta o desenvolvimento pessoal, social,
cognitivo e emocional de crianças em idade pré-escolar.
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Com a ajuda desta aplicação, as crianças têm a possibilidade de mover figuras ou
objetos, fazê-los dançar, saltar, cantar ou reagir uns com os outros. As crianças
podem escolher entre diferentes cenários e construir mundos ou diferentes palcos
para as suas figuras (atores). Elas podem gravar e brincar com a sua própria voz ou
barulhos. Fotografias feitas por elas também podem ser inseridas. Assim, no final,
projetos completos, como histórias ou jogos com várias cenas, podem ser
desenvolvidos de forma independente.

A aplicação está disponível para download gratuito em tablets Android e iPads nas
respetivas lojas de aplicações.

Neste módulo, apenas a interface e os elementos mais importantes desta aplicação
são apresentados, pois existem vários tutoriais sobre o ScratchJr em diferentes
idiomas, que compilam explicações detalhadas do programa bem como tarefas
concretas para grupos de crianças. A aplicação também contém um tutorial útil para
adultos e um vídeo introdutório para crianças. A melhor maneira de aprender a usar
esta aplicação é realizar ações concretas e alcançar os objetivos pretendidos. Como
essas ações podem ser muito diferentes, elas dependem naturalmente da criança ou
"programador" que está a utilizar a aplicação no momento.

Recomendamos duas páginas da Internet com tutoriais para esta aplicação:




As respostas mais importantes para perguntas, tutoriais e exemplos do uso da
aplicação podem ser encontradas na página oficial do ScratchJr:
http://scratchjr.org/
Na página do MIT sobre o Scratch, pode descarregar diferentes materiais de
trabalho para crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico, que podem ser usados
para diferentes disciplinas. Alguns dos recursos também podem ser usados
por crianças em idade pré-escolar: https://scratch.mit.edu/
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Visão geral do ScratchJr

Breve descrição

Criadores:

Sistemas:
Custos:
Público-alvo:
Temas:
Publicidade:
Usabilidade:
Navegação:
Design:

Um consórcio desenvolvido na Universidade de Tufts em
colaboração com o MIT Media Lab e com recurso a
financiamento da National Science Foundation.
Para tablets Android (a partir de 7 polegadas e versão Android
4.2 ou posterior) e iPads (em qualquer iPad 2 ou superior,
incluindo qualquer iPad mini que tenha iOS 7.0 ou superior
instalado).
Gratuito
Crianças dos 4 anos até aos 8 anos, profissionais da área da
pedagogia, pais.
Trabalho prático dos media, trabalho matemático, resolução de
problemas, orientação e estruturação, desenho criativo.
Livre de publicidade.
Funciona totalmente offline.
Muito simples e claro; não necessita de competências de leitura
e de escrita.
Simples, linguagem compreensiva; elevado e claro contraste de
cores; ambiente amigável; claramente organizado.

Como funciona o ScratchJr?

1. Iniciar um projeto:
Depois de abrir a aplicação, pode abrir um novo projeto com o símbolo de mais. Sob
o botão de ajuste, pode alterar o idioma desejado e, por trás do símbolo do livro,
encontrará informações básicas e um tutorial para profissionais e pais sobre a
interface, o Editor de Pintura e os blocos de instruções.
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FIGURA 81: PÁGINA INICIAL

2. O Interface:
Quando um novo projeto é aberto, a seguinte interface é exibida.

FIGURA 82: INTERFACE

No ScratchJr a “programação” funciona com blocos de cores diferentes que, por sua
vez, são marcados com símbolos. Para usar um dos blocos, toque nele com os dedos e
arraste-o para o campo próximo da personagem ou objeto. Isso criará gradualmente
uma cadeia de blocos (o guião). Essa cadeia de blocos pode variar de tamanho, de
acordo com a ação desejada. Para cada personagem, que deve ser animada no
projeto, é escrito um guião separado, o que significa que é criada uma cadeia
diferente de blocos.
3. Os Blocos:
Os seguintes blocos podem ser usados:
Os blocos iniciais estão, geralmente, no início de uma cadeia/guião. Eles indicam
como a cadeia deve ser iniciada. Por exemplo, uma cadeia pode ser iniciada quando
se toca na bandeira verde ou quando se toca numa figura.
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FIGURA 83: BLOCOS INICIAIS

Os blocos de movimento podem ser usados para dar instruções que acionam
movimentos. Isto pode significar, por exemplo, que uma figura precisa de dar um
certo número de passos à frente ou virar à esquerda.

FIGURA 84: BLOCOS DE MOVIMENTO

Os blocos de aparência podem ser usados para alterar a aparência de uma figura ou
objeto. Por exemplo, uma figura pode aumentar ou reduzir de tamanho.

FIGURA 85: BLOCOS DE APARÊNCIA

Os blocos de som podem ser usados para reproduzir um som "pop" ou vozes,
músicas ou ruídos gravados pelo programador.

FIGURA 86: BLOCOS DE SOM

Os blocos de controlo influenciam o curso da cadeia / guião. Por exemplo, eles
podem ser usados para fazer uma pausa no guião por um certo período de tempo ou
repeti-lo no número desejado de vezes.

FIGURA 87 BLOCOS DE CONTROLO
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Os blocos finais são colocados no final de uma cadeia de blocos. Eles são usados, por
exemplo, para determinar o final de um guião ou para indicar que o guião deve ser
repetido tantas vezes quantas desejar.

FIGURA 88: BLOCOS FINAIS

4. O Editor de tinta:
O Editor de tinta pode ser usado para ajustar a aparência de uma figura ou objeto,
por exemplo em termos de cor.

FIGURA 89: EDITOR DE TINTA

5. Guardar o projeto:
Clicar na casa laranja ao lado do logotipo do ScratchJr gravará o projeto no seu
estado atual e regressará à página inicial. Aqui, é possível abrir o projeto a qualquer
momento e continuar a trabalhar nele.
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FIGURA 90: INTERFACE

Comece agora e tente pôr em prática os seus conhecimentos. Os nossos exemplos
práticos podem dar algumas ideias iniciais.
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Conclusão
Uma pedagogia contemporânea, adequada à situação e voltada para as necessidades
das famílias e das crianças, é agora considerada uma característica de qualidade dos
jardins de infância. Isto também inclui a promoção da literacia mediática. É crucial
ajudar as crianças a conhecerem e descobrirem os media (conteúdo) com alegria e
curiosidade. Desta forma, as crianças podem aprender desde cedo a orientarem-se no
mundo dos media e a assumirem uma abordagem segura, significativa e crítica às
ofertas dos media.

Uma educação para os media produtiva, criativa e reflexiva pode ser um recurso
excelente e complementar no jardim de infância. Com a ajuda de uma câmara e de
um tablet, os profissionais e as crianças podem aprender coisas essenciais sobre si
mesmos e sobre o mundo. Fotografias, filmes, ficheiros de áudio e as primeiras
experiências de programação ajudam as crianças a aprenderem novas palavras e novas
e importantes competências técnicas e sociais, por exemplo, expressando sentimentos
e situações através dos meios apropriados.

Os media (digitais) podem enriquecer o trabalho no jardim de infância e ser o
impulsionador para muitas ofertas e projetos interessantes.
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Vá! Use o conhecimento que adquiriu, veja os exemplos práticos que propomos e
teste-os de forma ativa. Adapte-os, desenvolva-os ainda mais e deixe que os media
se tornem um parceiro natural no trabalho no seu jardim de infância. Aprenda com
os media e torne-se proactivo – tente! Envolva os média existentes de forma
corajosa, aberta e significativa na sua oferta educacional. Crie as suas próprias
ofertas e produtos dos media em conjunto com as crianças.
Esperamos que esta formação, na forma de um manual interativo e modular, tenha
despertado a sua curiosidade e facilite um pouco a integração da educação para os
media na sua vida pedagógica quotidiana.
Desejamos-lhe muito sucesso e alegria no seu trabalho pedagógico com os media
juntamente com as crianças!
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