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O Seu Guia para Apresentar uma Sessão 
sobre como “Entender e Combater a Desin-
formação” 

Usando este guia YALILearns e o curso online da Rede YALI, “Compreendendo e 
Combatendo a Desinformação”, você e os seus colegas podem moderar uma dis-
cussão comunitária sobre os efeitos destrutivos da desinformação, práticas comuns 
que os maus actores usam para manipular populações e o que pode fazer para com-
bater desinformação nas suas redes.
Tempo total: 78 minutos 

Apresente-se (5 minutos)
• Apresente-se e agradeça aos participantes por estarem presentes na sua sessão

YALILearns. Faça uma breve visão geral da Rede YALI e direccione os partici-
pantes para yali.state.gov para mais informações sobre a Rede e yali.state.gov/
checks para mais recursos sobre alfabetização mediática e combate à desinfor-
mação.

• Partilhe brevemente a razão por que está interessado em combater a desinfor-
mação e o que os participantes podem esperar desta discussão.

Quebra-gelo (10 minutos)
• Peça aos participantes que partilhem histórias recentes que viram nas redes sociais

ou nas suas comunidades que incluíram informações falsas. Eles viram um título de
clickbait num artigo noticioso ou bots de computador disfarçados de pessoas reais
embaixo dos comentários de uma publicação nas redes sociais? Reserve de 5 a 10
minutos para debater.

Assista à Lição 1: Desinformação com Intenção de Prejudicar (10 
minutos)
Discussão em Grupo (10 minutos)
Peça aos participantes que reflictam sobre a primeira lição discutindo as seguintes 
perguntas: 
• O cenário da informação está em constante mudança e crescimento. Com milhares

de milhões de pessoas no WhatsApp e a quantidade crescente de pessoas inter-
agindo nas redes sociais, como podemos usar as plataformas online para destacar
informações críveis e confiáveis?

• As tácticas de desinformação são usadas há séculos, mas a maioria das pessoas
não conhece os seus efeitos nocivos. Quais são algumas práticas recomendadas
para falar sobre desinformação com amigos e familiares pela primeira vez?
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Assista à Lição 2: Os Desinformadores (5 minutos) 

Discussão em Grupo (15 minutos) 
• Você já observou tácticas de desinformação usadas para manipular emoções hu-

manas ou para ganho político?
Como identificou essas tácticas?  ? 

• Quais são algumas outras razões pelas quais os desinformadores espalham desin-
formação?

• Todos podemos cair na armadilha de acreditar ou espalhar desinformação seguin-
do preconceitos e opiniões de confirmação. Discuta algumas ideias para o ajudar e
aos seus colegas a aprender a considerar e desconsiderar estes preconceitos.

Assista à Lição 3: Combatendo a Desinformação (8 minutos) 

Discussão em Grupo (10 minutos)
• Você identificou campanhas de desinformação? Elas estavam relacionados com

eleições, crises de saúde ou conflitos? Procure tendências comuns nas respostas
dos participantes.

• Que medidas você toma para verificar um vídeo, artigo noticioso, publicações nas
redes sociais ou num artigo de informação?

Conclusão (5 minutos)

• Agradeça aos participantes e incentive-os a estarem online, fazerem o Curso On-
line da Rede YALI, “Compreendendo e Combatendo a Desinformação”, e passar no 
questionário referente ao curso para obterem o certificado.

• Encourage participants to sign up for the YALI Network by visiting yali.state.gov

To learn more about disinformation, please visit yali.state.gov/checks. 
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