
Guia Didático do Aluno (GDA)

Realização

Parceria Apoio

GAEA - GÊNERO, ÁGUA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Educomunicação para o 
fortalecimento da participação



 

 

 

Formação de Multiplicadores para a Incorporação de Gênero no Gerenciamento de  
Recursos Hídricos e Educação Ambiental 

genero.ufms.mupan@gmail.com     www.mupan.org.br  

APRESENTAÇÃO 

 

 

Car@ Cursista, 

 

Este é o Guia Didático do Aluno (GDA), aqui você encontrará todas as 

informações sobre a nossa disciplina – Educomunicação para o fortalecimento 

da participação.  

Nesta disciplina você terá contato com a Educomunicação, com a oportunidade 

de conhecer noções básicas de comunicação, num processo de planejamento, 

produção coletiva, no intuito de recuperar valores esquecidos e/ou degenerados 

na sociedade como justiça, ética, convivência fraterna, participação, democracia e 

outros, num exercício que replicará os conhecidos e capacitação adquirida pelos 

alunos para outros membros da comunidade, num processo continuo. 

 

 

 Bons Estudos! 

 

 

Prof. Allison Ishy 
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ATIVIDADES  

Módulo 2: Educomunicação  
 
 

Carga Horária: 30 horas 

 

 

1. Objetivo Geral: 

 

Conhecer, estudar e desenvolver as potencialidades de comunicação do “ser 
humano” e ampliar a capacidade de elaboração e geração de impactos positivos 
junto às comunidades que atuam com gênero e água no Estado de Mato Grosso 
do Sul. 

 

PRIMEIRO MOMENTO 

 

ATIVIDADE 1 – LEITURA – FÓRUM  

Leia com calma o texto introdutório Educomunicação para a autonomia, 

cidadania e felicidade: reflexões, responda:  

a) Você conhece alguma experiência de educomunicação em sua cidade?  

b) Cite o exemplo e diga como ela foi desenvolvida e qual seu objetivo?  

c) Caso não identifique nenhuma experiência, qual a sua sugestão quanto a 

Educomunicação para a sua cidade? 

Utilize suas respostas nas discussões no Fórum. Além de expor as informações 

você deverá interagir com os demais colegas, comentando, perguntando ou 

opinando sobre a postagem deles.  

 

ATIVIDADE 2– USOS DAS REDES SOCIAIS 

Exercício 1: crie uma conta no Facebook (se não tiver ainda). 

Exercício 2: identifique em sua cidade quem é a pessoa (colega) que também 

está fazendo o curso de extensão, contate a pessoa e adicione ela como “amiga” 

ou “amigo” para futuros contatos e ações. 

Exercício 3: localize a página do nosso curso e curta: GAEA-Gênero-Água-

Educação-Ambiental 
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ATIVIDADE 3– LEITURA E VÍDEOS – FÓRUM 

Relaxe, divirta-se e assombre-se! 

Leia com calma a apresentação Educomunicação disponível em “arquivos do 

curso” reflita sobre os conceitos de educomunicação e assista os vídeos 

indicados na internet.  

Alguns trechos dos vídeos (disponíveis na internet) estão com áudio em inglês, 

não se preocupe, não é preciso você entender o idioma, mas apenas observar o 

que é mostrado. 

1- “A MENSAGEM DA ÁGUA”  

http://www.youtube.com/watch?v=wqVaTkLW3bs  

Responda: Qual nova função a água tem?  

 

2- Trecho do documentário “A VIDA SECRETA DAS PLANTAS”, não é 

necessário compreender inglês, basta observar os experimentos mostrados. 

http://www.youtube.com/watch?v=wt3smrXkVpE   

Responda: As plantas possuem inteligência? Por qual (ou quais) mecanismo(s) as 

plantas se comunicam? 

 

3- Trecho do documentário “A VIDA SECRETA DA CÉLULA”, também não é 

preciso compreender inglês, apenas observe, se necessário assista mais 

de uma vez,  http://www.youtube.com/watch?v=FFrKN7hJm64  

Responda: Como se parece a vida interior de seu corpo? 

 

4- “A FOTOSSÍNTESE”  http://www.youtube.com/watch?v=-a3IjRaFbdo  

Responda:  

a) Se as plantas se alimentam de glicose, que é fabricada com água + nutrientes 

do solo + energia (fóton) do Sol, e se os animais se alimentam das plantas, frutos 

e sementes, e se nos alimentamos de plantas, seivas, frutos, ervas e animais, 

qual é, no fim de todo o processo digestivo, o nosso real alimento para fazer 

funcionar a máquina humana? 

http://www.youtube.com/watch?v=wqVaTkLW3bs
http://www.youtube.com/watch?v=wt3smrXkVpE
http://www.youtube.com/watch?v=FFrKN7hJm64
http://www.youtube.com/watch?v=-a3IjRaFbdo
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b) Existem, em sua opinião, outros tipos de alimentos não sólidos ou não físicos 

que também servem aos seres humanos? Qual/quais? 

. 

ATIVIDADE 4 – EXPERIMENTO 

Vamos fazer agora, cada um, o seguinte experimento, até o fim do módulo do 

curso – fotografe (com seu celular) cada etapa do trabalho e envie depois as fotos 

para seu tutor e compartilhe no seu Facebook. Veja o passo a passo aqui. 

Assista com especial atenção o vídeo com a palestra sobre a Mensagem da Água 

(http://www.youtube.com/watch?v=wqVaTkLW3bs), pois ele será base para as 

próximas atividades, se necessário assista mais de uma vez e preferencialmente 

de noite, quando o organismo humano é capaz de aprender mais. 

 

ATIVIDADE 5 – LEITURA – ENVIO DE ARQUIVO 

Leia os textos dos tópicos 3 a 6 e 9 a 14 (disponíveis das páginas 3 a 14) da 

Apostila Oficina de Rádio Popular (arquivos do curso), elaborando um texto de no 

máximo 1 página respondendo as questões abaixo: 

O que é notícia? 

O que é lead? 

O que é comunicação ambiental? 

O que é o Pantanal? 

Responda agora, com suas próprias palavras e seu entendimento, inclusive 

fazendo a relação com as mídias e poderes locais, “por que comunicação é 

poder?” 

 

SEGUNDO MOMENTO 

 

ATIVIDADE 1 – REVISÃO E REFLEXÕES 

 

Leia com calma o anexo PDF contendo a revisão dos conteúdos já estudados e 

reflita com atenção as diversas questões que o professor expõe. As reflexões do 

anexo PDF não precisam ser escritas nem suas respostas enviadas, elas são um 

http://www.youtube.com/watch?v=wqVaTkLW3bs
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exercício de pensar para seu próprio íntimo e serão uma base para as atividades 

do segundo momento da disciplina de Educomunicação. 

 

ATIVIDADE 2 – CINE CONHECIMENTO 

 

Quando iniciamos uma missão onde nosso objetivo é obter conhecimentos da 

natureza, ou seja, os verdadeiros conhecimentos superiores, precisamos 

inicialmente nos assombrar com a realidade humana. Nem tudo que aprendemos 

serve à nossa vida, não é mesmo? No entanto, existem métodos tão simples que 

mesmo sem livros e sem professores perto da gente, se criarmos coragem, sim, 

coragem para aprendermos mesmo sem professores, compreenderemos que a 

natureza fora da gente e principalmente dentro da gente oferece tudo que 

precisamos para aprender. Agora tente visualizar porque este professor quer 

tanto que você compreenda a razão do chamado “Verbo Criador”, assistindo esse 

pequeno trecho do vídeo, ele é uma experiência filmada há décadas, ou seja, já é 

antigo, e demonstra como o som, numa escala bem menor (feita numa superfície 

plana com pó, ou poeira), cria um mini mundo, um microcosmo, bem diante de 

nossos olhos. Não precisa entender inglês para captar a essência do vídeo, pois a 

viagem maior é ouvir e ver o que nunca nos mostraram de forma tão simples e tão 

clara:http://www.youtube.com/watch?v=eE_Nfu2U5XA 

- Reflita depois de assistir: se podemos comparar cada grão de areia ou pó com 

cada átomo ou parte menor da matéria que nos compõe, e se nosso corpo 

também se organiza de acordo com o som ou verbo criador, por isso é igual em 

sua distribuição de calor (perdemos mais calor ou sentimos primeiro frio nos 

polos, ou seja, nos pés e mãos, e concentramos o calor no centro do corpo), 

então... onde em nós haveria este barulhinho, este som criador, que na 

experiência do vídeo parece ser um som de grilo, de motorzinho agudo, ou algo 

semelhante ao motorzinho da broca do dentista só que bem mais fininho, agudo? 

Como podemos desenvolver diversas notas musicais com estes instrumento 

interno dos seres humanos, animais, plantas etc ressoam ou ecoam? 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eE_Nfu2U5XA
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ATIVIDADE 3 – LEITURA 

Releia as páginas. 11 e 12 da Apostila de Rádio Popular inserida como anexo da 

primeira semana de atividades e responda depois de assistir ao vídeo  

http://www.youtube.com/watch?v=C8oraHIoMac 

a) Sobre O QUÊ fala o vídeo: 

b) QUEM é a fonte ou entrevistada (o): 

c) POR QUE fizeram o vídeo: 

d) QUANDO ele foi feito: 

e) COMO esta entrevista está sendo divulgada e com quais ferramentas de 

comunicação: 

 

Perceba que você está fazendo o inverso do “Lead”, com a informação pronta, 

podemos responder às principais questões do lead. Assim, antes de noticiar 

algum fato, preste muita atenção para saber se estas perguntas poderão ser 

respondidas ao seu leitor, telespectador, ouvinte ou amigo de rede social. Por 

exemplo, vamos para o próximo exercício. 

 

ATIVIDADE 4 – FÓRUM E REDES SOCIAIS 

 

Realize uma busca na internet e encontre: 

a) Duas notícias sobre alguma conquista da mulher ou sobre questão de 

igualdade de gênero. Poste os dois links das notícias e escreva até três 

linhas dizendo do que se tratam as notícias, para seus colegas do fórum do 

ambiente Moodle. 

b) Duas notícias sobre água (qualquer abordagem) que tenham como fonte 

(entrevistada) pelo menos uma mulher. Proceda com a postagem do link no 

fórum Moodle, com até três linhas de resumo apresentando seu conteúdo. 

c) Um vídeo, ou programa de rádio, ou cartaz, campanha, jornal, enfim, qualquer 

mídia disponível na internet que seja resultado de um projeto ou ação de 

Educomunicação. Poste no fórum Moodle conforme a orientação dos itens 

anteriores. 

http://www.youtube.com/watch?v=C8oraHIoMac
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d) Compartilhe e poste todos os links anteriores em outras redes sociais 

que você participa e informe, além do link e do resumo, a fonte da informação, 

ou seja, de onde você retirou o conteúdo, por exemplo, portal XYZ, ou site ABC, 

ou Grupo Coletivo Fulano de Tal... 

A postagem dos links (a, b e c) deve ser postado em um Fórum que será iniciado 

pela sua tutora. 

 

ATIVIDADE 5 – ENVIO DE ARQUIVO 

 

Vamos iniciar o planejamento de nosso meio de educomunicação? 

a) Pense sobre qual tipo de meio de comunicação você gosta mais e em qual 

você tem mais facilidade ou habilidade: Fotografia, Vídeo, Rádio, Jornal, Site e 

Internet, Mural, Folheto ou Cartaz, Teatro, Música, Poesia. Outros: 

b) Agora tente localizar em sua cidade, por meio de contatos, telefonemas, 

pesquisas na Internet, por conversas com outros comunicadores, pessoas de 

referência nesta área se existem grupos, associações, coletivos ou mesmo 

pessoas que de alguma forma atuam com o tema água. Neste caso não importa 

se o movimento ou grupo atua em bairro, na cidade, ou no condomínio, o 

importante é identificar ao menos um destes grupos que atuam com o tema água. 

Obtenha as seguintes informações: 

1) Nome do representante ou coordenador ou presidente do grupo ou coletivo: 

2) Objetivo e missão do grupo: 

3) Data de criação ou surgimento: 

4) O que está fazendo atualmente, ou quais atividades tem desenvolvido: 

5) Como o grupo realiza sua comunicação, seja entre os membros e do grupo 

com a sociedade e imprensa: 

 

ATIVIDADE 6 – FÓRUM 

 

Registrando a conversa ou entrevista 

Depois de definir qual das mídias você tem maior facilidade de operar (Fotografia, 

Vídeo, Rádio, Jornal, Site e Internet, Mural, Folheto ou Cartaz, Teatro, Música, 
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Poesia e outras), registre a atividade 5, por exemplo, se você prefere tirar fotos, 

durante a conversa com o representante do coletivo ou grupo (pode ser da 

comunidade, de governo, de ongs ou mesmo de empresas que atuam com água) 

registre em fotos sua atividade, peça para alguém também fotografar você em 

ação durante a conversa. 

Outro exemplo, se você prefere o vídeo, por que não gravar e filmar com seu 

celular a entrevista e postar depois o link do Youtube no fórum do nosso ambiente 

de aprendizagem. 

Se preferir a linguagem do rádio, faça a entrevista imaginando que seus colegas 

depois vão ouvir o áudio postado, e precisarão saber quem é você e quem você 

está entrevistando, logo, você pode imaginar-se como um locutor ou DJ que está 

realizando uma entrevista ao vivo para os ouvintes de sua radio emissora. 

Não se prenda ao nervosismo, lembre-se, é apenas uma conversa para um 

exercício, onde você deve saber o que faz o coletivo e depois informar seus 

colegas do curso. Então, nada de desespero ok? E se tiver timidez de escrever, 

escreva, pelo menos já tirou o pensamento e colocou no papel. Já é um primeiro 

passo não é mesmo? Coragem educomunicadores! 

Para finalizar o exercício, publique os resultados (sejam fotos, vídeos, áudios, 

poemas etc) em sua rede social, blog ou site (caso tenha site pessoal) como 

Facebook ou Youtube (para vídeos) e então publique o link no fórum do 

ambiente Moodle, juntamente com as respostas que você coletou com o 

entrevistado. Não se esqueça de escrever até três linhas apresentando o(a) 

entrevistado(a) e comentando brevemente o que faz o grupo ou coletivo. 

 

TERCEIRO MOMENTO 

 

Educomunicação “é a utilização dos meios de comunicação para produzir 

comunicação como um direito humano de todos, independente de idade, gênero, 

origem ou condição social”. 

Eis uma das definições que já estudamos. 

Por quê, professor, precisamos aprender sobre a criação ou as leis do universo, 

ou sobre as árvores, ou sobre a genética e funcionamento do organismo 
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humano? 

– Porque para fazer comunicação, que é direito de todos, e pode ser feita por 

todos, precisamos primeiro compreender quem somos nós. E nós somos 

máquinas ou organismos ou seres perfeitos que em si são comunicação, 

acordados ou dormindo. 

 

ATIVIDADE 1 – REFLITA E RESPONDA 

 

a) Quem é você? 

b) De onde você veio? 

c) Porque exatamente escolheu participar e fazer e estudar este curso? Responda 

sinceramente. 

 

ATIVIDADE 2– REFLITA E TENTE RESPONDER 

 

a) Você acha que qualquer ser humano é capaz de criar qualquer coisa ou 

realidade a partir do verbo, da escrita, do pensamento, da inspiração? 

b) Porque então nosso mundo parece cada dia mais super lotado, super poluído, 

super violento e super pior e super acelerado do que na época de nossos avós? 

c) Se um dia um grupo de presidentes dos países mais poderosos ou influentes 

do mundo viesse em comitiva e pedisse uma reunião contigo, e perguntassem a 

você: - Se você fosse um grande (ou uma grande) comunicador (a) e pudesse 

contribuir de alguma forma com soluções para um mundo melhor e mais 

sustentável, o que você mudaria nos meios de comunicação do mundo (sua forma 

ou jeito de acontecer e ser feita) 

d) Se isso fosse uma realidade, em nível micro, ou seja, ao nível da abrangência 

municipal, qual seria sua resposta, ou seja, se você pudesse ser um grande 

comunicador ou comunicadora em sua cidade, seja do rádio, da internet, da 

televisão ou outros meios, que conselhos você daria ou que mudanças faria para 

que a comunicação em sua cidade fosse realmente equilibrada e em benefício do 

povo? 
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ATIVIDADE 3 – REFLITA E RESPONDA NO FINAL 

 

Agora você percebeu porque nunca o professor lhe disse o que deve e não deve 

fazer? Porque os professores podem até orientar os alunos, informando qual 

melhor caminho, qual melhor atalho, ou porque não ficar muito tempo nas 

sombras, ou muito tempo no sol escaldante. 

Porque no fim, a lição da educomunicação nunca é igual à lição e aos métodos 

convencionais que todos vocês já aprenderam na vida. Seja na escola, seja no 

trabalho. 

Sim, porque a educomunicação nunca diz o que você deve fazer, ou como fazer, 

quando... 

Tsc, tsc, nada disso!!! 

Educomunicação é como aquela amizade entre as crianças. Ou entre a boa 

vizinhança do bairro. Ou entre os compadres e comadres. 

Elas não têm maldade, elas não tem um interesse específico de “ter” algo do 

outro, alguma recompensa material, elas simplesmente enxergam o bem, e não o 

mal, e se houver, elas perdoam, e apenas compartilham o que é bom para 

aprenderem juntas. 

Pois muitos adultos se esqueceram de estudar, de continuar aprendendo. 

Neste período que passamos juntos, todos que puderam abrir os olhos e ouvir a 

natureza, perceberam que diante de si está, de graça, sem ter que pagar nada, a 

maior aventura de suas vidas. Esta aventura se chama conhecimento de si 

mesmo. Pois só formos criados porque houve o VERBO. E isto não é religião, 

mas também está lá registrado em livros antigos, isto não é Ciência apenas, mas 

já é comprovado cientificamente. 

Muitas vezes a única oportunidade que temos de conhecer a nós mesmos é 

quando resolvemos crer que tudo que está fora da gente é como uma diversão, 

uma distração, um brinquedo, uma ilusão. 

Cada um de vocês jamais vai aprender a fazer a verdadeira revolução da 

comunicação, se um dia não pararem para observar a si mesmos, pois quem 

procura fora tudo que seu interno pede, perde tempo miseravelmente. Porque 

conhecer simplesmente que a nossa voz cria, que nosso pensamento, 
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sentimento, nossas ações e até mesmo um olhar pode curar, é conhecer o 

verdadeiro potencial de qualquer ser humano. 

E que potencial é mesmo esse professor? 

De crear, e não apenas criar. Se tens dúvida, procure na internet o significado de 

“crear”. 

Pois no final, se a vida de brasileiro, para a maioria de nós, ainda é sacrificante, 

não parece valer a pena pelo salário, pelos reconhecimentos, pelos frutos, 

digamos assim, é porque existe algo muito mais complexo e real que nos dá 

vontade de viver, e cada um tem isso como algo íntimo seu, que se chama o 

amor, o amor incondicional, pois a comunicação, ou melhor, educomunicação 

completa, jamais ocultaria de seus alunos um fato simples e óbvio: que seres 

humanos podem se comunicar com outros elementos da natureza, como as 

plantas, por exemplo, até mesmo a esposa do inventor da Fuji, indústria japonesa, 

inventou um aparelho para fazer a leitura de palavras emitidas em formas de 

ondas pelas plantas e estas respondem às perguntas e falas dos humanos 

também. 

Educomunicação é entregar a todos os alunos todos os instrumentos e chaves 

necessárias e básicas para qualquer comunicador iniciar a prática daquilo que o 

move, daquilo que o inspira, que lhe dá satisfação de realizar uma comunicação 

que realmente cumpre um papel fundamental. 

E NESSA COMUNICAÇÃO, QUAL O SEU INTERESSE MAIOR, O QUE TE 

MOTIVA SINCERAMENTE AO ESCOLHER UM CURSO DE GỄNERO E ÁGUA? 

(Responda com suas palavras qual você acha que deve ser o seu papel como 

comunicador/a no seu município quando o assunto é gênero e água?) 

 

ATIVIDADE 4 – REFLITA E RESPONDA APENAS PARA SI MESMO (A) 

 

Porque um professor deveria ditar as regras e escolher o que cada um de seus 

alunos deve fazer como tarefa? Não deveria, pois isto acontece apenas na fase 

inicial. 

Vocês puderam perceber que não cabe ao professor de educomunicação dizer 

qual veículo de comunicação deveriam elaborar ou pensar, ou qual mensagem 
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deveriam fazer, com tal o qual linha de pensamento etc... o professor apenas 

tratou de estimular cada de vós a pensarem mais sobre si mesmos, sobre como 

foi o surgimento teu, no primeiro instante, seja como o nascimento por meio de 

um ovo e uma semente, ou da inspiração no momento da saída do útero 

materno... recebendo o chamado “sopro divino”, ou após uma crise, um conflito, 

que você usou como oportunidade para fazer mais uma superação e ganhar por 

méritos de si mesmo uma “nova vida”, uma “nova oportunidade”, com sabedoria e 

amor. 

O que faremos agora? 

Vamos pensar apenas naquilo que gostamos fazer e fazemos com facilidade. Por 

exemplo, em se tratando de comunicação: 

(    ) Sou muito dinâmico(a) e extrovertido(a) e falo muito bem 

(    ) Sou ótimo(a) escrevendo textos, domino melhor a escrita 

(    ) Sou mais ágil nas redes sociais, e-mail, Youtube, etc 

(    ) Minha linguagem preferida é a fotografia ou vídeo 

(    ) Não me encaixo muito nestas categorias mas tenho uma forma muito própria 

e eficiente de fazer minha comunicação acontecer! Responda qual é:  

 

ATIVIDADE 5 – FINALIZANDO O EXPERIMENTO 

Conforme programado vamos finalizar o Experimento (08 a 15 de outubro) 

conforme orientações iniciais, até o fim do módulo do curso deveria fotografar 

cada etapa do trabalho e enviar depois as fotos para seu tutor e compartilhe no 

seu Facebook. Não esqueça de registrar as suas percepções quanto aos 

resultados. 

 

ATIVIDADE 6 – ELABORE UMA MENSAGEM ESPECIAL E POSTE NO FÓRUM 

 

a) Agora que você já passou, no segundo momento da disciplina de 

educomunicação, quando você entrevistou e conheceu coletivos que atuam com 

os temas de água e gênero em sua cidade, crie uma mensagem que será 

manifestada por meio de algum veículo de comunicação: 

(   ) Rádio ou mensagem gravada 



 

 

 

Formação de Multiplicadores para a Incorporação de Gênero no Gerenciamento de  
Recursos Hídricos e Educação Ambiental 

genero.ufms.mupan@gmail.com     www.mupan.org.br  

(   ) Poema, música ou piada 

(   ) Cartaz ou fotografia 

(   ) Nota ou notícia 

(   ) Postagem em redes sociais 

(    ) Vídeo com inserção no Youtube 

(    ) Outros: _______________________ 

b) Agora que você definiu como quer manifestar sua mensagem, defina os pontos 

principais do que você quer comunicar. Por exemplo, responda para você 

mesmo(a): 

b.1) Qual é, resumidamente, a informação que você acha importante de divulgar 

relacionada com este grupo ou organização que atua com gênero e/ou água em 

sua cidade? 

b.2) Por que você considera importante divulgar esta informação? 

c) Elabore sua mídia, com os conhecimentos que você já tem de vida, com ajuda 

de outras pessoas. Se escolher compor poema, escrever uma nota, elaborar um 

cartaz, tirar fotografia e colocar uma legenda ou frase, postar mensagens em 

redes sociais, elaborar um vídeo e inserir sua mensagem nele e depois postar no 

Youtube, ou mesmo até gravando um áudio e postando depois na internet. 

Lembre-se que é você quem define como quer se expressar, mas atente-se para 

cinco questões fundamentais do jornalismo, e veja se a sua mídia de 

educomunicação responde a todas elas, por exemplo: 

– O QUE: sobre o que você fala ou escreve ou filma ou compõe, qual é o 

assunto principal de sua mídia. É sobre gênero? É sobre água? É sobre 

algum assunto importante? 

– QUEM: quem é coletivo ou grupo, ou a pessoa entrevistada, sua função ou 

profissão. 

– COMO: como está a situação que você aborda em sua mensagem, como 

se desenrola o problema que você está noticiando, como este fato foi 

acontecer? 

– ONDE: localize a sua mensagem, informe onde foi filmada, gravada ou 

captada a informação, por exemplo, cidade tal, do estado tal, no bairro tal, 

ou praça tal, etc. No dia tal, ou mês tal e ano de 2013. 
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– POR QUE: Porque está acontecendo essa situação informada por você? 

Se existe um problema, porque está ocorrendo? Porque é importante 

repassar sua mensagem? Se noticia alguma ação local, o que motivou a 

ação ou porque ela está sendo feita? 

Obviamente você não precisa escrever na sua mídia estas perguntas, mas basta 

que todo leitor ou ouvinte ou telespectador ou internauta, quando acesse sua 

mensagem, possa ter todas essas cinco perguntas respondidas, seja no áudio, no 

vídeo, no cartaz, no poema ou na nota que você produzir. 

Poste no fórum o resultado final de sua mensagem e mídia. Se for em texto, 

poderá lançar diretamente no fórum. Se for em vídeo, imagem ou áudio, poderá 

postar em algum lugar da internet e enviar o link. 

 


