
 
 

 

 

 

Atividade: Mídia e Celebridades 

 

 

 

Orientações 

Professor: Nesta atividade você encontrará algumas dicas para abordar com seus alunos e alunas como ter 

uma experiência mais proveitosa em contato com as diversas mídias sociais. O material está dividido em 

momentos de: 

 

 Aquecendo a turma: atividades de sensibilização ou introdução ao tema;  

 Mãos na massa: descrição de como desenvolver a atividade proposta; 

 Compartilhando o que aprendemos: atividades para facilitar a socialização de aprendizagens; 

 Nossa criação: Proposta para desenvolvimento de um produto final da atividade (quando o grupo 

elaborará um produto que represente as aprendizagens consolidadas). 

 

1. Aquecendo a turma 

Inicie a atividade exibindo o episódio “Mídias e Celebridade” (https://youtu.be/N4kabj2jOls) da animação 

Steven Universo, resultado da parceria entre Dove e Cartoon Network desenvolvida para ajudar a aumentar 

a autoestima das crianças por meio de desenhos animados. 

 

2. Mãos na massa 

Após a exibição do episódio, peça à turma que se organize em um círculo. Distribua um pedaço de papel 

para cada aluno e aluna, cada um deverá escrever no seu papel uma influência positiva e outra negativa que 

já sofreu devido às diversas mídias (redes sociais, televisão, internet, etc). Explique que a influência é 

positiva quando nos traz a sensação de bem-estar, já a influência negativa nos faz questionar o nosso valor e 

Objetivos: Refletir criticamente sobre como nos utilizamos as mídias sociais e o impacto delas na nossa 
autoestima.   

Habilidades: Refletir, reunir informações, avaliar, sintetizar. 
 
Recursos necessários: Folha sulfite, lápis e caneta, fita adesiva, computador com acesso à internet, 
projetor. 

 

https://youtu.be/N4kabj2jOls


 
 

estética, entre outros, além de contribuir para a manutenção de hábitos que podem ser nocivos ao nosso 

bem-estar.  

Outro ponto importante a ser discutido com a turma é a forma que essas mídias influenciam nosso padrão 

de consumo: quando nos comparamos a pessoas com uma realidade diferente da nossa, criamos a falsa 

ideia de que o ato de consumir produtos e serviços pode nos aproximar da realidade que almejamos, o que, 

além de ser algo frustrante, nos leva a consumir ainda mais para suprir essa constante insatisfação. 

 

 

 

3. Compartilhando o que aprendemos 

Peça aos alunos que compartilhem com o restante da turma o que escreveram em seus papeis, incentive os 

alunos a refletirem sobre práticas que podem contribuir para que todos vivenciem experiências mais 

proveitosas com as mídias sociais. Para inspirar os alunos você pode começar a atividade contando sobre 

uma experiência sua. 

 

4. Nossa criação 

Incentive os alunos a criarem panfletos informativos com dicas para ter uma experiência mais saudável com 

as redes sociais, televisão e afins. Esses panfletos podem ser colados na sala de informática ou vídeo – se 

houver – ou então em locais onde os alunos costumam usar os celulares, como no pátio da escola. 

 

 

 

 

 

 

 Tag – CONSUMO CONSCIENTE, AUTOESTIMA 

 

 

Professor, Professora, 

Você também pode propor a leitura coletiva do artigo “Consumismo e baixa 
autoestima formam círculo vicioso” (ANEXO) e propor uma discussão com a turma 
sobre a leitura. 



 
 

ANEXO 

 

 


