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PLANOS DE AULA

Direitos e deveres online

1.2 Direitos versus Responsabilidades

Título da Atividade

Direitos versus Responsabilidades

Autor

Drew Buddie, Reino Unido

Tópico

Os meus Direitos e Responsabilidades

Competência/
Conhecimento/Capacidade

Aprender a aprender / Competências sociais e cívicas / Comunicação
na língua materna / Competência digital / Pensamento crítico

Nível dificuldade

Fácil

Intermédio

Difícil

Faixa Etária

14-15 anos

Duração

Uma ou duas aulas de 45 - 60 minutos cada

Objetivos desta aula

• Investigar o que significa um direito e comparar com o significado de
uma responsabilidade.
• Aprender a verificar factos através da consulta de documentos legais.
• Refletir sobre os conceitos de censura e autocensura

Introdução

Embora a World Wide Web tenha aberto oportunidades para as pessoas
apresentarem publicamente os seus próprios pontos de vista junto de
uma audiência global, será que isso significa que “vale tudo”?
Que quer dizer exatamente ter o direito de fazer alguma coisa? E como
se compara um direito com uma responsabilidade?
Não sendo a World Wide Web propriedade de nenhum país ou estado e
assentando no pressuposto de que a liberdade de expressão é permitida,
como pode um cidadão comum equilibrar estes dois aspetos?

Ferramentas

Internet, Ficha de Trabalho, Carta dos Direitos Fundamentais da UE,
Bubbl.us, Tagxedo & Powtoon

Processo
Passo 1 – (20 minutos)

Dar início ao debate com os alunos: Qual é a diferença entre um direito
e uma responsabilidade?
Ver o vídeos e discutir as ideias surgidas após o seu visionamento.
https://www.youtube.com/watch?v=_saAJy-IRWA
https://www.youtube.com/watch?v=IN9xqVYejAI
Realizar a Atividade 1.1 na página 6 do Manual Web We Want

Passo 2 – (30 minutos)

Pedir aos alunos que descarreguem ou imprimam a Carta dos Direitos
Fundamentais da UE. Em debate com a turma, analisar cada um dos
artigos para perceber que responsabilidade resultam de cada direito.
Como é possível obter rapidamente resultados a partir de um texto tão
extenso?Sugestão: Organizar os alunos em pequenos grupos e solicitar
a cada grupo a criação de um mapa mental, utilizando a ferramenta bubbl.us para associar, cada artigo discriminado com responsabilidade que
lhe estão associadas.
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Passo 3 – (15 minutos)

Consultando o Livro sobre os Direitos e Responsabilidades dos Trabalhadores, usar o comando localizar, <CTRL> <F>, para que os alunos
encontrem o número de vezes que as palavras direitos e responsabilidades, são mencionadas.
Usar o texto do Livro e inseri-lo na ferramenta Tagxedo de forma a criar
uma Nuvem de Palavras, realçando o uso das palavras “Direitos” e “Responsabilidades” na versão original em Inglês ou direitos e responsabilidades se utilizar o texto em língua portuguesa.

Passo 4 – (20 minutos)

Usando a ferramenta Powtoon.com (http://www.powtoon.com/) cada
grupo criará agora um vídeo promocional que explica cada ponto que
especificaram no mapa mental no passo anterior.

Passo 5 – (20 minutos)

Em grupos ou num debate com a turma inteira, refletir com os alunos
sobre o significado de autocensura. Por que razão é crucial essa análise
quando se publicam conteúdos na Internet?

Opções de continuidade

Definir a diferença entre censura e autocensura.

Ligações

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12010P&from=PT
http://www.euskills.co.uk/sites/default/files/ERR%20Workbook%20v4%20
14Apr11.pdf
http://tagxedo.com
www.powtoon.com (é necessário registo)
De notar que todas as aplicações em linha usadas nesta atividade são
aplicações gratuitas ou sem custos diretos e, à exceção do Powtoon, não
exigem o registo do utilizador no sítio para a sua utilização.
Nota: Poderá ter de instalar componentes de Software adicionais para utilizar algumas das aplicações, assim como converter ficheiros em formato
pdf para texto.
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