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Introdução (5 minutos)

• Apresente-se e agradeça aos participantes por estarem presentes na sua sessão YALILearns. Men-
cione que é membro da Rede YALI e que deseja iniciar uma conversa importante sobre como 
empoderar as vozes comunitárias.

• Diga brevemente por que se interessa por este tema.

Quebra-gelo  (10 minutos)

• Peça a cada participante que se apresente e partilhe de três a cinco características que usaria para 
se descrever. Se houver tempo, incentive os participantes a partilhar por que escolheram essas 
características.

Veja a lição 1: Os Princípios do Jornalismo (12 minutos)  
Discussão de Grupo (10 minutos)

Peça aos participantes que reflictam sobre a primeira lição e discutam as seguintes perguntas:
Que media estão à sua disposição para reportar eventos actuais? Qual é a maneira mais acessível de 
chegar às pessoas da sua comunidade local?

• “Quando vir algo na internet, deve utilizar três fontes independentes para verificar essa infor-
mação, tal como quando escreve uma história.” Indique pelo menos três fontes de notícias ou 
fontes independentes que pode usar para verificar a informação online.

• Conhece alguns mentores ou jornalistas comunitários de sucesso que pode usar como fonte de 
inspiração?

O seu guia para moderar uma sessão sobre Jornalismo 
Comunitário: Fundamentos de uma Narrativa Eficaz
 
Em conjunto com o curso online da Rede YALI Jornalismo Comunitário: Fundamentos de uma Narra-
tiva Eficaz, este guia permitir-lhe-á moderar o diálogo com membros da sua comunidade. Os partic-
ipantes aprenderão formas de empoderar as vozes da comunidade, discutindo práticas jornalísticas 
responsáveis, ferramentas disponíveis para criar histórias significativas, os efeitos dos media tradicio-
nais e tecnologias de media para partilhar histórias em várias plataformas. Duração : 91 minutes  
 

https://yali.state.gov/course-4706/#/lesson/os-principios-do-jornalismo
https://yali.state.gov/course-4706/#/
https://yali.state.gov/course-4706/#/
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Veja a lição 2: Criar as suas Histórias (15 minutos)  
 
Discussão de Grupo (10 minutos)

• Continuar a reflexão sobre as semelhanças e diferenças entre jornalistas tradicionais e 
comunitários, notícias e informação e meios de comunicação convencionais e pouco 
representados. Acha que as fontes de notícias tradicionais estão a fazer um bom trabalho quanto a 
capacitar as vozes de sua comunidade e a contar histórias de pessoas sub-representadas?

• Quais são alguns eventos ou questões actuais para as quais deseja chamar a atenção enquanto 
jornalista comunitário?

Veja a lição 3: Partilhar as suas histórias (14 minutos) 
 
Discussão de Grupo (10 minutos) 
Convide os participantes a responder às seguintes perguntas:

• Que tecnologias de media específicas (escrita, fotografia, vídeo e media sonoros) costuma usar 
para partilhar histórias? 

• Depois de reflectir sobre a lição, vai incorporar outras tecnologias de media para partilhar as suas 
histórias?

• Como poderá melhorar a sua narrativa em geral ou por meio de tecnologia de media?

Conclusão (5 minutos) 

• Agradeça aos participantes a sua presença no evento YALILearns e reafirme brevemente a im-
portância de empoderar as vozes da sua comunidade.

• Convide os participantes a inscreverem-se na Rede YALI em yali.state.gov e visite yali.state.gov/
speaks para aceder a recursos e informações adicionais. 

https://yali.state.gov/course-4706/#/lesson/criar-as-suas-historias
https://yali.state.gov/course-4706/#/lesson/partilhar-as-suas-historias
http://yali.state.gov
http://yali.state.gov/speaks
http://yali.state.gov/speaks

