
FAKE OFF – MOBILIDADE DE JOVENS EM PÁDUA 
 

Introdução 
 

O projeto “FAKE OFF” visa a promoção da literacia digital nos jovens, criando consciência da 

desinformação intencional e permitindo que os jovens identifiquem “notícias falsas” e as 

evitem.  

“Notícias falsas” e “factos falsos” tornaram-se, não apenas tendência, mas ameaças reais aos 

valores democráticos. Especialmente os jovens, utilizadores frequentes da Internet e das redes 

sociais, são alvo de notícias falsas por motivos de propaganda e/ou lucro. Por isso os jovens 

precisam de capacitação e conhecimento para superar o fluxo da desinformação intencional, 

através do pensamento crítico e da melhoria da literacia digital. 

Mais informações em http://www.fake-off.eu/pt/ ou contactar Clara Rodrigues - 963639040 

Ou na página do Facebook: https://www.facebook.com/FAKE-OFF-421377148289668/ 

 

Mobilidade de Jovens (Pádua, 1 a 7 de setembro 2019) 
 

Esta mobilidade tem como objetivo capacitar os jovens para serem digitalmente mais capazes. 

Eles precisam de ser agentes ativos de mudança e parte da solução, em vez de vítimas desse 

fenómeno. Noutras palavras, vamos aplicar e alcançar em pequena escala o que o nosso projeto 

espera alcançar em grande escala no grupo-alvo de jovens.  

Para atingir este objetivo, vamos aplicar o que está previsto no Conceito Geral Didático e na sua 

base pedagógica desenvolvida em: 

"Passo 0" - Consciencializar os jovens sobre o fenómeno das notícias falsas e o papel que 

desempenha na sua vida, bem como motivá-los a mudar 

“Passo 1” – Formação “literacia digital” 

“Passo 2” – Criar novos hábitos 

“Passo 3” – Aplicar novas competências no dia-a-dia 

 

 

  

http://www.fake-off.eu/pt/
https://www.facebook.com/FAKE-OFF-421377148289668/


Programa em Pádua 
 

 
DIAS 

 

 
TEMA DO DIA 

 
Dia 0 (domingo, 01 setembro 2019) 

Chegada a Pádua 

 
Dia 1 (segunda, 02 setembro 2019) 

Das 9h às 18h 

Aquecimento -Introdução às notícias falsas 
O que são as notícias falsas? 

Porque deveria me incomodar? 

 
Dia 2 (terça, 03 setembro 2019) 

Das 9h às 18h 

Material de formação em ação 
Literacia da informação 

Criar novos hábitos 

 
Dia 3 (quarta, 04 setembro 2019) 

Das 9h às 18h 

Material de formação em ação 
Aplicar as novas competências no dia-a-dia 

Visita cultural 

 
Dia 4 (quinta, 05 setembro 2019) 

Das 9h às 18h 

Aplicação Fake Off em ação 
Conhecer a aplicação Fake Off 

Usar a aplicação Fake Off - testar e desafiar 
Avaliação e feedback acerca da aplicação 
Como pode ser promovida a aplicação? 

 
Dia 5 (sexta, 06 setembro 2019) 

Das 9h às 18h 

Encerramento e perspetivas 
Pitch da aplicação Fake Off 

E depois da aplicação? 
Avaliação final 

 
Dia 6 (sábado, 07 setembro 2019) 

Partida de Pádua  

 

Localização 
 

 

  



Alojamento 
 

Morada: Via Del Commissario, n. 42, 35124 Padua 

Website: https://www.casaacoloripadova.com/it/ 

 

Descrição do alojamento 

É uma acomodação em reforma, então as fotos no site referem-se ao design antigo (abaixo 

encontram-se algumas fotos do novo estilo). É perto do rio que permite chegar ao centro da 

cidade, tem uma sala de reuniões, é perto de alguns espaços verdes onde não é permitido fazer 

grandes jogos ao ar livre, há também um campo de futebol perto, um bar, um supermercado. 

Também há a possibilidade de fazer o trajeto de bicicleta para chegar ao centro da cidade. 

 

Fotos dos quartos, das proximidades, dos espaços de formação e lazer  
 

Quartos 

 

Proximidades 

 

 

 

 

 

Espaços de formação e de lazer 

 

 

 

https://www.casaacoloripadova.com/it/


Condições de participação 
 

1. Ter entre os 13 e os 19 anos de idade 

2. Nível razoável de inglês falado e escrito 

Inscrições através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlni7crP-

kRKw_AIcEoYR0JEIBeMmoC_mldVkrAh2pL5cqFg/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlni7crP-kRKw_AIcEoYR0JEIBeMmoC_mldVkrAh2pL5cqFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlni7crP-kRKw_AIcEoYR0JEIBeMmoC_mldVkrAh2pL5cqFg/viewform

