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Carga horária total: 5h/semana.
Carga Horária p/ prática (em %): 50% Carga Horária p/ teoria (em %) 50%
Objetivos: Você desenvolverá atividades de leitura, de escrita, de oralidade voltadas à organização e à
interpretação de textos. Veja, a seguir, algumas habilidades, entre outras, que começaremos a trabalhar:

▪ (EM13LP40) Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e os mecanismos de
disseminação de fake news e também exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da prevalência de
crenças e opiniões sobre fatos, de forma a adotar atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma
postura flexível, que permita rever crenças e opiniões, quando fatos apurados as contradisserem.

Objetos do conhecimento:

▪ Contexto de produção, circulação e recepção de textos do campo jornalístico/midiático.

▪ Parcialidade e imparcialidade em textos noticiosos. Comparação de textos noticiosos sobre um mesmo
fato, em diferentes fontes.

▪ Curadoria em fontes confiáveis.

▪ Combate à disseminação de fakenews.

▪ Réplica (posicionamento responsável em relação a temas, visões de mundo e ideologias veiculados por
textos e atos de linguagem).

▪
Ementa: O uso da tecnologia no mundo contemporâneo.
Questão norteadora: Como utilizar a tecnologia de forma ética e consciente?
Competência da área - 7: Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões
técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em
práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e
vida pessoal e coletiva.
Habilidade da Área:(EM13LGG701) Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC),
compreendendo seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo.
Habilidade de Língua Portuguesa: (EM13LP40) Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições
e os mecanismos de disseminação de fake news e também exemplos, causas e consequências desse fenômeno e
da prevalência de crenças e opiniões sobre fatos, de forma a adotar atitude crítica em relação ao fenômeno e
desenvolver uma postura flexível, que permita rever crenças e opiniões, quando fatos apurados as
contradisserem-se.
Avaliação:
Rendimento nas aulas e atividades do CMSP;
Participação nas aulas via google meet;
Participação em projetos;
Aproveitamento das leituras exigidas ao longo do curso, por intermédio da confecção de portfólio reflexivo.
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Acesso em: 12 nov. 2020

Desafios Fake News. Disponível em:
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CRONOGRAMA DA DISCIPLINA

AGOSTO

19
MOMENTO 1 – DIÁLOGOS POSSÍVEIS

20
MOMENTO 1 – DIÁLOGOS POSSÍVEIS

24 MOMENTO 2- VISÕES DE MUNDO NOS TEXTOS

26 MOMENTO 2- VISÕES DE MUNDO NOS TEXTOS
27

MOMENTO 2- VISÕES DE MUNDO NOS TEXTOS

SETEMBRO
02 E 03 MOMENTO 3 – DIÁLOGOS POSSÍVEIS

09 MOMENTO 4 - VISÕES DE MUNDO NO TEXTO
10 MOMENTO 4 - VISÕES DE MUNDO NO TEXTO
14 MOMENTO 5 – MIRANDO AS FAKE NEWS
16 MOMENTO 5 – MIRANDO AS FAKE NEWS
17 MOMENTO 5 – MIRANDO AS FAKE NEWS
21 MOMENTO –  REVISÃO
23 MOMENTO –  REVISÃO
24 MOMENTO –  REVISÃO
28 MOMENTO –  ENTREGA DO PORTFÓLIO
30 MOMENTO –  ENTREGA DO PORTFÓLIO

OUTUBRO
1 MOMENTO –  ENTREGA DO PORTFÓLIO
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