
              Associação dos Professores de Escolas Públicas  

e Escolas sem fins lucrativos 

1 

 

 

  

 

20º Encontro USP-Escola 

Janeiro, 2021 

Parceria: FSPUSP, IFUSP 

Curadoria: APEP 

 

Curso com duração de 10 horas à distância síncronas (5 aulas de 2 horas) 

Título: Alfabetização Midiática, Linguagem Neutra e o Processo Contemporâneo de 

Formação de Opinião 

Área: Ciências Humanas, Linguagens,  

Proponente: Ghy Ferreira 

Instituição:  

Ministrante: Ghy Ferreira 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ghy-ferreira/ 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3349128414554661 

 

Número de vagas: a quantidade de pessoas que a sala virtual comportar 

Link de inscrição: https://forms.gle/E1jbBEB5CNJZdxAg6 

 

 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

DIA 18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 

HORÁRIO 16h00 - 18h00 16h00 - 18h00 16h00 - 18h00 16h00 - 18h00 16h00 - 18h00 

 

Resumo: 

O curso é voltado para professores de todas as disciplinas e propõe desenvolver competências 

de conhecimento, a partir do estudo dos principais manuais de orientações para o uso das redes 

sociais e linguagem não sexista. Também faremos uma análise de textos e imagens extraídos 

das mídias digitais a fim de provocar uma reflexão e discussão de como é o processo de 

formação de opinião na contemporaneidade. Ao final, propõem-se exercícios práticos de textos 

para uma linguagem não sexista. 

 

Por que fazer este curso? 

 

O Brasil é um dos signatários da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), no 

qual, tem como compromisso tomar medidas que promovam a erradicação da pobreza, o 

desenvolvimento sustentável e uma vida digna a todos. Estas ações possuem 17 objetivos, 

divididos em 169 metas, onde cada compromisso está relacionado a antigos e novos problemas 
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 como o combate ao desemprego e à desigualdade de gênero. Desta forma, o acesso à internet 

é um pré-requisito para o desenvolvimento da sociedade atual e combate a estes problemas 

contemporâneos.  

Objetivos: 

 

1. Desenvolver competências para o uso das TICs e linguagem não sexista, principalmente 

em ambientes virtuais a fim de ampliar possibilidades de diálogo, aprendizado e 

participação democrática.  

 

2. Conscientizar os educadores e educadoras acerca da importância da Alfabetização 

Midiática e para o uso não sexista da linguagem, para a formação de cidadãos mais 

críticos e mais atuantes democraticamente, em espaços digitais. 

 

3. Desenvolver competências aos educadores e educadores, para que estes possam formar 

alunos e alunas protagonistas conscientes do seu papel nos diferentes meios sociais e 

ambientes virtuais existentes no mundo. 

 

Conteúdos e estrutura do curso:  
 

 Leitura e estudo da Base Nacional Comum Curricular; 

 Leitura e estudo do Manual do Uso não Sexista da Linguagem e outros manuais e guias 

de estilo; 

 Análise de textos e imagens extraídos das mídias digitais a fim de provocar uma reflexão 

e discussão de como é o processo de formação de opinião na contemporaneidade. 

 

 

 


