Você tem interesse em desenvolver um projeto de
educação midiática com sua turma no ensino básico?
Ou já desenvolveu algum projeto com esse objetivo e
gostaria de vê-lo premiado e publicado em um e-book?
Ou apenas tem interesse em participar de oficinas e
encontros com especialistas sobre essa temática?
Se a resposta é sim para qualquer uma das perguntas, participe do Desafio Nuvem de Educação
Midiática!
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O que é o Desafio Nuvem de Educação Midiática?
Trata-se de um programa gratuito de formação sobre letramento
midiático dirigido a professores do ensino básico do Rio Grande do Sul
para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades de educação
para as mídias em sala de aula. Serão realizados encontros formativos
com especialistas do Brasil e dos Estados Unidos. Ao final do processo,
os professores participantes irão apresentar suas propostas de aplicação
dos conhecimentos em sala de aula, podendo ter seus trabalhos publicados em um e-book. Uma comissão julgadora multidisciplinar irá escolher 10 trabalhos destaques para publicação.
O projeto é desenvolvido pelo Núcleo Universitário de Educação
para as Mídias (Nuvem), que reúne reúne professores, alunos e ex-alunos
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) com a finalidade de
refletir sobre o contexto midiático contemporâneo, as políticas públicas
de comunicação e seu impacto na educação.
O Desafio Nuvem de Educação Midiática conta com apoio da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, através do Consulado-Geral dos
Estados Unidos em Porto Alegre.

Como participar?
O Desafio Nuvem de Educação Midiática é aberto a professores de
todas as áreas de conhecimento que atuam em instituições de ensino
básico do Estado do Rio Grande do Sul e que tenham, entre seus objetivos pedagógicos, trabalhar o letramento midiático e o combate à desinformação.
Este desafio está organizado em duas etapas:

Etapa 1 - Oficinas de formação e aperfeiçoamento
Todos os inscritos no Desafio Nuvem de Educação Midiática participarão de duas oficinas gratuitas de formação e aperfeiçoamento com
especialistas brasileiros e estrangeiros, com o intuito de qualificar ainda
mais suas aulas de letramento midiático.
As oficinas acontecerão em formato remoto, com duração de 2 horas cada, conforme a programação a seguir:

3

OFICINA 1 – 21 de maio de 2022 (10h-12h)
Aprofundando conceitos: desinformação, algoritmos,
fact-checking e letramento midiático
OFICINA 2 – 11 de junho de 2022 (10h-12h)
Colocando em prática: ferramentas e recursos para
trabalhar letramento midiático na educação básica
*O link para acessar as salas das oficinas online, com tradução simultânea, será disponibilizado automaticamente aos participantes inscritos no Desafio Nuvem. Para
ter acesso ao programa de treinamentos, basta fazer a inscrição gratuita em bit.ly/
desafionuvem

Etapa 2 - Inscrição de projetos para aplicação em sala de aula
Procuramos conhecer propostas pedagógicas que possam ser aplicadas em sala de aula para contribuir com o letramento midiático e o
combate à desinformação entre crianças e adolescentes. Podem ser trabalhos já desenvolvidos ou projetos ainda por serem implementados.
Ao longo do programa de treinamentos, serão oferecidos conhecimentos, recursos e dicas para preparar ou aperfeiçoar planos de ensino
com esse propósito. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão
julgadora multidisciplinar, que irá selecionar 10 destaques para a publicação de uma coletânea em um e-book do Desafio Nuvem.
Para submeter seu projeto à seleção e concorrer à publicação no
e-book, é necessário participar de, no mínimo, uma das oficinas ofertadas. O período de submissão de propostas vai de 12 de junho a 31 de julho de 2022, em formulário que será disponibilizado exclusivamente aos
inscritos no Desafio Nuvem.

Categorias

Categoria 1: do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental.
Categoria 2: do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental.
Categoria 3: do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.

Critérios de avaliação

a. Relevância para a promoção do letramento midiático e do combate à
desinformação em sala de aula.
b. Adequação às propostas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
e às concepções teórico-metodológicas de sua área de conhecimento.
c. Evidência de resultados alcançados e envolvimento dos estudantes.
d. Possibilidade de aplicação da proposta na realidade escolar.
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Confira as informações que
serão solicitadas na submissão do projeto
Informações necessárias para a inscrição (inserir no formulário):
(*) Preenchimento obrigatório

1.
2.
3.
tal
tal

Nome do professor/a?*
Título do projeto:*
Defina a categoria do seu projeto:*
( ) Categoria 1 - 1° ao 5° ano do Ensino Fundamen( ) Categoria 2 - 6° ao 9 ano do Ensino Fundamen( ) Categoria 3 - do 1º ao 3º ano do Ensino Médio

4.
Descreva o seu projeto em uma ou duas frases.*
5.
Quais são os objetivos do seu projeto?*
6.
Qual é a justificativa?*
7.
Qual é o público-alvo?*
8.
Você utilizou bases científicas e pedagógicas
para a construção e aplicação do seu projeto? Se sim,
quais?*
9.
Seu projeto está alinhado às habilidades e competências expressas na BNCC (http://basenacionalcomum.
mec.gov.br/) para a área e o ano trabalhado? Descreva-as.*
10. Como você pretende implementar conhecimentos
trabalhados nas oficinas do Desafio Nuvem de Educação Midiática na continuidade do seu projeto?*
11. Conte-nos um pouco mais sobre sua experiência
como professor e sua relação com educação midiática?*
12. Também queremos saber mais sobre a escola em
que o projeto foi/será aplicado. Ela pertence à rede de
ensino pública ou privada? Quais são as suas principais
características sociogeográficas?*
13. Quais foram/serão as atividades desenvolvidas em
sala de aula?*
14. Quais estratégias e recursos foram/serão utilizados
para a realização das atividades?*
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15. Há comprovações do projeto? Envie, abaixo, em
formato de imagem (PNG ou JPG) ou em documento
PDF. No caso de vídeo ou podcast publicados em alguma plataforma, envie o link de acesso.*
16. Por que você se interessou pelo Desafio Nuvem de
Educação Midiática?*
17. O que faz do seu projeto um bom candidato para
publicação no e-book do Desafio Nuvem?*
18. Qual foi a importância de participar do Desafio
Nuvem de Educação Midiática para o seu conhecimento sobre esse tema?*

Como serão escolhidos os trabalhos para o e-book?
Serão selecionados 10 projetos de ensino sobre letramento digital
e combate à desinformação, sendo três em cada categoria correspondente aos níveis de ensino Ensino Fundamental I (1° ao 5° ano), Ensino
Fundamental II (6° ao 9° ano) e Ensino Médio, além de um projeto Destaque Geral, que pode ser de quaisquer das três categorias. Os 10 trabalhos
destacados serão publicados em um e-book que será editado pela equipe do Desafio Nuvem.
Os 10 trabalhos publicados serão apresentados por seus autores em
um webinar de lançamento do e-book do Desafio Nuvem de Educação
Midiática, com o propósito de disseminar e incentivar mais iniciativas
locais de educação para as mídias.

Cronograma
2 de abril - lançamento do 1º Desafio Nuvem de Educação Midiática
20 de maio - fim do prazo para inscrições no programa de treinamentos
do Desafio Nuvem
21 de maio - realização da Oficina 1 (10h às 12h)
11 de junho - realização da Oficina 2 (10h às 12h)
12 de junho - abertura de inscrições de projetos pelos professores participantes
31 de julho - último dia para inscrições de projetos pelos professores (serão aceitos envios até 23h59 horário de Brasília)
Agosto/Setembro - avaliação de projetos pela comissão julgadora
30 de setembro - divulgação dos projetos vencedores no site do Desafio
Nuvem
Data a confirmar - lançamento do e-book e webinar de encerramento
do 1º Desafio Nuvem de Educação Midiática.
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Comitê de seleção de projetos
Débora Gadret, coordenadora do curso de Jornalismo da Unisinos.
Fernando Marson, coordenador do curso de Jogos Digitais da Unisinos.
Guilherme Azevedo, coordenador do curso de Direito da Unisinos.
Laura Dallazen, gerente acadêmica da Unidade Acadêmica de
Educação Online da Unisinos.
Ronaldo Henn, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unisinos, coordenador do Laboratório de Investigação do
Ciberacontecimento (LIC).

Conselho pedagógico
Maria Eduarda Giering, professora do Curso de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Unisinos, doutora em
Linguística e Letras (PUCRS), coordenadora do Grupo de Pesquisa Comunicação da Ciência e Estudos Linguístico-Discursivos (CCELD).
Daiana Campani, doutoranda em Linguística Aplicada pela Unisinos, professora no ensino superior e na educação básica.
Dieila dos Santos Nunes, doutoranda em Linguística Aplicada pela
Unisinos, professora no ensino superior.
Júlia Klein Caldas, doutoranda em Linguística Aplicada pela Unisinos, jornalista.
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Coordenação Desafio Nuvem

Taís Seibt
Professora da Escola
da Indústria Criativa da
Unisinos, doutora em
Comunicação (UFRGS), coordenadora do
Núcleo de Estudos em
Jornalismo de Dados e
Computacional - DataJor (IDP/CNPq).

Luciana Kraemer

Gabriel Manzoni Ferri

Professora da Escola
da Indústria Criativa da
Unisinos, mestre em Ciências Sociais (PUCRS)
e doutora em Informática na Educação (PGIE/
UFRGS).

Estagiário de comunicação do Desafio Nuvem
de Educação Midiática,
estudante do 7º semestre de Jornalismo na
Unisinos.

Para mais informações sobre o Desafio Nuvem de Educação Midiática, acompanhe o site nuvem.unisinos.br. Em caso de
dúvida sobre esta chamada ou o programa de modo geral, entre
em contato pelo e-mail nuvem@unisinos.br.
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