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Entrevista –
Os Meus Heróis

As crianças são entrevistadas acerca dos seus heróis dos media
e da vida real. Que qualidades têm esses heróis? O que é que os
seus heróis têm em comum? Quais são as diferenças entre eles?

Idade:

5-6 anos de idade

Grupo:

flexível

Grau de dificuldade:

⚫⚫⚫

No projeto "Entrevista - Os Meus Heróis", as crianças trabalham com um dispositivo de gravação. Questiona-se as crianças relativamente aos seus heróis

Tempo e esforço:

⚫⚫⚫⚫

favoritos da televisão, livros, CDs ou jogos de computador e sobre os seus heróis na vida real.
As respostas são documentadas com um dispositivo de gravação e é criada

Materiais:

uma entrevista única, que pode ser reproduzida posteriormente para os pais

Para implementação:

ou para outras turmas do jardim de infância. Também é possível fazer uma

•

publicação na página eletrónica do jardim de infância.
Uma entrevista sobre heróis é uma maneira fácil de as crianças se familiariza-

ou dispositivos de gravação
•

criarem a entrevista, as crianças estarão a promover o trabalho em equipa, a
criatividade e o uso da linguagem.

Possibilidade de microfone e de
auriculares

rem com recursos áudio dos media. É também uma ótima maneira de comparar as experiências do mundo digital com as experiências do mundo real. Ao

Tablets, telemóveis inteligentes

Para seguimento:
•

PC ou computador

•

Programa possível: Audacity

Preparação
Prepare as crianças para o projeto "Entrevista - Os Meus Heróis" e discuta com
elas o que planeia fazer. Fale com antecedência sobre o tema "heróis”. Peça às

Áreas da Educação:

crianças que tragam imagens ou desenhos dos seus heróis para compartilha-

•

Literacia e comunicação

rem com os seus colegas. Assegure que há tempo e espaço para cada criança

•

Aprendizagem emocional e social

refletir sobre os seus heróis. Depois disso, pode apresentar fotografias da In-

•

Educação para os media

ternet de heróis dos media e do quotidiano (ex. a avó, o educador de infância,
o bombeiro, o polícia, a enfermeira, etc.). De seguida, compare os "poderes"
desses dois tipos de heróis. Deixe as crianças falarem sobre as suas experiências
e recolha as suas primeiras opiniões e respostas. Posteriormente, no projeto, as

Objetivos pedagógicos dos media:

crianças podem aprofundar os seus conhecimentos e experiências e guardá-las

•

Fortalecer a consciência auditiva

em formato digital.

•

Processar as experiências dos me-

Para que as crianças saibam qual é a tarefa que devem realizar, pode reprodu-

dia, tanto emocional como verbal-

zir um exemplo de uma entrevista: pode gravar uma entrevista curta com um

mente

colega ou escolher uma entrevista adequada para crianças na Internet, por

•

Compreender e refletir criticamente sobre as mensagens e ativi-

exemplo, no YouTube (Exempl0: https://youtu.be/mzI1XIbzRhA).

dades nos media
•

Apropriação lúdica e criativa dos
media, do espaço social e da natureza

•

Lidar com a tecnologia dos media
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Experimente os dispositivos de gravação (como, por exemplo, uma aplicação no tablet) que poderá usar no projeto "Entrevista - Os Meus Heróis" antes de estes serem usados pelas crianças e confirme se tudo funciona corretamente. Familiarize-se com o manuseamento dos dispositivos, para poder
explicar às crianças e responder às perguntas que possam fazer. As crianças

Saber mais:
•

Módulo 4 – Heróis Infantis nos Media

•

Módulo 8 – Áudio

também devem poder testar os dispositivos com antecedência. Deixe que
elas digam o seu nome e algumas palavras para as registarem numa gravação.

Dica: Podem, também, ser feitas entrevistas sobre uma variedade de tópicos

Implementação do Projeto

que as crianças consideram excitantes.
Modifique este projeto de acordo com

Divida as crianças entre entrevistadores e aqueles a serem entrevistados. Ou
pergunte às crianças qual o papel específico que elas gostariam de assumir.
Os papéis podem ser alterados novamente mais tarde. É necessário, ainda,
ter em consideração que não é possível fazer várias gravações simultaneamente no mesmo espaço.

as suas necessidades e grave as entrevistas com as crianças sobre as suas atividades de lazer favoritas ou a última
excursão ou a sua opinião sobre um
tema específico (por exemplo, sabem

Antes de iniciar as gravações deve ser realizado um teste sem um dispositivo
de gravação. Desta forma, as crianças perceberão que pode ser importante
ter atenção às perguntas que foram feitas. Perguntas que são respondidas
apenas com sim ou não tornam a entrevista entediante no final. Portanto, devem ser feitas perguntas abertas, em que as crianças entrevistadas devem
justificar a sua opinião sobre os seus heróis dos media e os seus heróis reais.
Juntos, devem pensar sobre quais as perguntas que o entrevistador fará às
outras crianças. Algumas possíveis perguntas sobre o tema podem ser:
• O que mais gostas no teu herói dos media? Porquê?
• Existe algo que não gostas no teu herói dos media? Porquê?
• Que pessoa é que conheces que é um modelo ou herói especial para ti?
Porquê?
• O que mais gostas nessa pessoa?
• Quais são as características comuns entre o teu herói favorito dos media e
essa pessoa? Quais são as diferenças?

quais são os seus direitos?)

Dica: Na preparação para a entrevista, também pode deixar as crianças pintarem os seus heróis dos media e os seus heróis reais. Isso pode

Após a execução do teste, e de todas as perguntas serem selecionadas, pode
começar com as gravações. O entrevistador faz uma pergunta e uma criança
responde. Em seguida, a próxima pergunta é feita e a mesma criança dá a
resposta. Isto é repetido até que essa criança tenha dado todas as respostas.
Em seguida, as mesmas perguntas são feitas à próxima criança. Certifique-se
de que a entrevista não é muito longa. Caso contrário, torna-se muito complicado para as crianças manterem o foco na atividade.

envolver as crianças na atividade e
facilitar a formulação das suas respostas às perguntas da entrevista. As
crianças podem pedir ajuda aos pais
para organizarem as suas ideias ou
pensarem em perguntas para os colegas.

Pós-implementação
Ouça as gravações e as diferentes opiniões expressas com as crianças. Elas
podem explicar novamente como foram feitas as gravações de áudio e refletir
sobre as suas experiências. Se desejar, pode editar as entrevistas individuais

Children can ask their parents for
help to organize their ideas or think
about questions for their peers

com um programa de edição de áudio (por exemplo, Audacity) e combiná-las
com música.
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