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Palavra da Presidente

O desafio de superar a desinformação e o ódio

2022 foi um ano de muitos ensinamentos e desafios. 

Vivemos momentos de tensão e de afloramento do 

ambiente hostil para jornalistas e comunicadores, 

além de inúmeros desafios relacionados ao 

entendimento do que é liberdade de expressão. 

Aliás, o próprio conceito desse direito fundamental 

foi apropriado indevidamente e utilizado para a 

prática de atos criminosos e para a disseminação de 

discurso de ódio, intolerância e desinformação.

Vimos crescer o questionamento às instituições, a 

proliferação de teorias conspiratórias e do papel dos 

poderes constituídos, assim como as narrativas 

falaciosas em relação à lisura do processo eleitoral. 

Mas vimos também crescer a resiliência e a crença 

na democracia, assim como o aumento da busca por 

informações qualificadas e o entendimento do papel 

da educação midiática como ferramenta de inclusão 

social. 
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Para o Instituto Palavra Aberta, foi um ano de muitas 

conquistas e da reafirmação da importância de ações 

de promoção e defesa da liberdade de expressão, da 

liberdade de imprensa, do direito à informação, do 

jornalismo de qualidade e da educação midiática como 

direito de todo cidadão e como fundamento para 

superar o ódio e a desinformação.  

Os números expostos neste relatório mostram esse 

avanço. Ampliamos o raio de ação e levamos nossos 

projetos de educação midiática a mais regiões do que 

nos anos anteriores, consolidando nossa atuação 

nacional. Também diversificamos o público atendido e 

desenvolvemos iniciativas específicas para jovens e 

para o grupo 60+. 

Sabemos, no entanto, que ainda há muitos desafios que 

precisam ser enfrentados, pois sem acesso a 

informações confiáveis e sem o senso crítico para 

interpretá-las, corremos o risco de perpetuar o cenário 

de intolerância que já cansamos de ver nos últimos 

anos. Por isso, continuaremos firmes no nosso 

propósito e seguiremos em frente na defesa e na 

promoção da liberdade de expressão. 

            Patricia Blanco



Quem somos



Nossa causa

Com a ampliação do universo da informação, a liberdade de expressão 
requer novas abordagens para a sua defesa. As novas formas de 
comunicação, que contam com uma gama cada vez maior de veículos e 
mídias interativas – espaços de debate e comentários em sites de notícias, 
plataformas de redes sociais, aplicativos de mensagens, entre outros –, têm 
ensejado dúvidas sobre as fronteiras da liberdade de expressão e, muitas 
vezes, um sombreamento em relação ao exercício desse direito garantido 
pela Constituição Federal. 

Com o objetivo de colaborar com o ambiente informacional, o Instituto 
Palavra Aberta renova aqui os seus valores e princípios. Dessa forma, 
pretende contribuir na tarefa de preservar a qualidade do debate público, 
para que todos possam desfrutar de maneira ética e responsável a liberdade 
de expressão e fortalecer a democracia.

Conheça aqui a nossa carta de princípios.
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https://www.palavraaberta.org.br/sobre-o-instituto/o-que-defendemos


Associados efetivos

Associados fundadores

Parceiros acadêmicos

Associados colaboradores

Entidade parceira
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Bruno Ferreira
Assessor pedagógico

Saula Ramos
Gerente 
de projetos

Catarina Porto Alegre
Assistente 
de parcerias

Mariana Ochs
Coordenadora 
de educação

Mariana Mandelli
Coordenadora 
de comunicação

Elisa Thobias
Assistente 
de comunicação

A Equipe

Daniela Ramos
Assistente 

Daniela Machado
Coordenadora 
de educação
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Conselho Diretor

Patricia Blanco 
(Presidente)

Flávio Lara Resende
Judith Brito
Marcelo Lacerda
Marcelo Rech
Marcelo Salles Gomes
Mario D’Andrea
Mônica Guise Rosina
Paulo Tonet Camargo
Rafael Menin Soriano
Roberto Franco

Conselho Fiscal

Alexandre Gibotti
Cristiano Flores
Regina Bucco
Ricardo Pedreira

Conselho 
Consultivo

Ana Cristina Rosa
Carlos Ayres Britto
Eugênio Bucci
Fernando Luís Schüler
Gilberto Leifert
Marcelo Muscogliati
Mônica Waldvogel
Ricardo Gandour
Roberto Muylaert
Sérgio Fausto

Conselho EducaMídia

Alexandre V. Sayad
Antonio Góis
Cláudia Costin
Cristina Helena P. de 
Mello
Ismar de Oliveira Soares
João Alegria
Vera Iaconelli
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Nossos números



EducaMídia 60+

SEGUIDORES

11.000
+ 1000% vs  21

1.963
+ 230% vs  21

860
= em 21

EducaMídia

SEGUIDORES

37.173
+ 83% vs 22

47.000
+ 5% vs 21

6.370
= em 21

20.000
+ 200% vs 21

763

Redes sociais

Palavra Aberta

SEGUIDORES

3.799
+ 6% vs 21

7.000
+ 20% vs 21

1.320 
= em 21

2.621
+ 26% vs 21

2.827
=  em 21
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Imprensa

391 publicações*
Neste ano, a exposição e o 
reconhecimento do Instituto e 
de seus porta-vozes na 
imprensa televisiva, de rádio, 
impressa e online cresceu. 
As diferentes iniciativas 
referentes ao período eleitoral 
mostraram-se muito 
relevantes, encontrando na 
imprensa um espaço de 
destaque.

* FONTE: Relatório Clipping Service
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#FakeToFora no 
Jornal Nacional

#FakeToFora na 
GloboNews

52 artigos para Folha 
de S. Paulo e Gazeta 
do Povo

Editorial Estado 
de S. Paulo

Reportagem BBC News

Entrevista BandNews FM 
Minas
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Imprensa

https://www.instagram.com/reel/CjWr8E4uHL5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://g1.globo.com/globonews/conexao-globonews/video/tse-ja-recebeu-cerca-de-2-mil-denuncias-de-fake-news-10932718.ghtml?utm_source=twitter&utm_medium=organico&utm_content=post&utm_campaign=gnews
https://educamidia.org.br/acontece
https://educamidia.org.br/acontece
https://www.youtube.com/watch?v=WAkIXY7q_y8
https://www.youtube.com/watch?v=WAkIXY7q_y8


10 mil professores, 
coordenadores e 

gestores escolares

2,5 milhões 
de alunos

600 professores 
certificados no curso 

de 30 horas 
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Impactos



Centro de Estudos



Pesquisa “Integração Público/Mídias Pós-pandemia”
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A pesquisa realizada em parceria com o Observatório de Comunicação, Liberdade de 
Expressão e Censura da Escola de Comunicações e Artes da USP verificou os hábitos 
de consumo midiático na nova realidade social pós-pandemia, especialmente entre o 
público 60+.

Utilizamos uma metodologia qualitativa, de entrevistas em profundidade com um 
recorte de cidadãos de seis centros urbanos brasileiros. Nessa pesquisa, foi aplicado 
também um teste com notícias – confiáveis ou não – definidas pelos pesquisadores, 
para que os entrevistados pudessem detectar se eram ou não fake news.



Cátedra ESPM
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Criada em 2018 com o objetivo de estudar o comportamento relacionado ao 
consumo de informações, a Cátedra realizou dois estudos neste ano focados no uso e 
produção de mídias por professores do ensino básico.

Para conhecer as pesquisas,  acesse este link.

https://catedrabaccega.espm.edu.br/


Projetos e Ações



Dia Mundial da Liberdade de Imprensa 

Todos os anos a UNESCO escolhe um tema para marcar o Dia Mundial da Liberdade de 
Imprensa, comemorado em 3 de maio. Neste ano, o foco foi “Jornalismo sob cerco 
digital: a era digital e o impacto na liberdade de expressão, na segurança dos jornalistas, 
no acesso à informação e na privacidade”.

O objetivo foi chamar atenção para o valor e o papel essenciais de uma imprensa livre e 
independente. Com o tema deste ano em destaque, veículos, sites de jornalismo digital e 
universidades puderam contribuir com ideias e iniciativas que ajudem a garantir um 
ambiente de trabalho seguro para toda a imprensa.
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Diante das crescentes  ameaças a jornalistas e à liberdade de imprensa, a Associação 

Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) realizou em agosto mesas de discussão 

para tratar da proteção e segurança de jornalistas no Brasil e no mundo. 

O evento, que teve o apoio do Palavra Aberta, também relembrou a brutal morte do 

jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, em junho. 

Congresso Abraji

PALAVRA DA PRESIDENTE 

QUEM SOMOS

NOSSOS NÚMEROS

CENTRO DE ESTUDOS

PROJETOS E AÇÕES

ADVOCACY

RELATÓRIO ANUAL 2022



Dia da Democracia

No dia em que se comemora mundialmente a democracia, 15 de setembro, defender a 
Constituição brasileira é fundamental para garantir que não haja retrocessos. 
Seja levando ao conhecimento dos jovens, por meio da educação política nas escolas 
ou em reportagens especiais, séries de TV, artigos e campanhas, promover a carta 
constitucional é uma das formas mais efetivas de afastar qualquer risco de 
enfraquecimento da própria democracia.
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https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2022/09/inovar-na-educacao-para-reforcar-o-valor-da-democracia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2022/08/nativos-digitais-tambem-precisam-de-educacao-midiatica.shtml


ABC da Notícia 
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O Instituto Palavra Aberta patrocinou o programa semanal ABC da Notícia, da rádio 
BandNews FM. Ele teve início em março de 2022 e é comandado pela jornalista Maria 
Cristina Poli e pelo jornalista e educador Alexandre Sayad.

Com o slogan  “Se complica, a gente descomplica”, o ABC da Notícia é um projeto de 
aproximação do público com o universo da notícia.



IX Encontro Brasileiro de Educomunicação
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O IX Encontro Brasileiro de Educomunicação, que contou com a correalização do 
Palavra Aberta, destacou o potencial da Educação Midiática para fortalecer 
relações saudáveis entre o homem e o meio ambiente. Os participantes analisaram 
os desafios socioambientais e comunicacionais contemporâneos, incluindo o 
consumo consciente de informação (aprender a identificar desinformação e fake 
news, por exemplo) e mobilização social por meio da expressão cultural. 

Para mais informações acesse o site .

https://www.even3.com.br/ixeducom/


Parceria com Escola Paulista de Magistratura 
e Tribunal de Justiça de São Paulo

PALAVRA DA PRESIDENTE 

QUEM SOMOS

NOSSOS NÚMEROS

CENTRO DE ESTUDOS

PROJETOS E AÇÕES

ADVOCACY

RELATÓRIO ANUAL 2022

Com reflexões sobre democracia, jornalismo e direito, ocorreu em agosto o ciclo de 
debates Justiça e Liberdade de Imprensa, realizado pela Escola Paulista da Magistratura 
(EPM), com apoio do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Instituto Palavra Aberta e da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP).

Jornalistas e magistrados dialogaram na EPM sobre “Os novos contornos da liberdade 
de imprensa”.



Oficinas Ajor + Tik Tok

PALAVRA DA PRESIDENTE 

QUEM SOMOS

NOSSOS NÚMEROS

CENTRO DE ESTUDOS

PROJETOS E AÇÕES

ADVOCACY

RELATÓRIO ANUAL 2022

Em parceria com a AJOR (Associação de Jornalismo Digital) e o TikTok realizamos, no 
mês de setembro,  quatro oficinas de combate à desinformação direcionadas a 
jornalistas, organizações da sociedade civil, jovens usuários e criadores de conteúdo 
da rede social TikTok.

Além de conteúdos de combate às fake news, apresentamos com profundidade a 
contribuição da educação midiática na formação de cidadãos críticos e responsáveis.



Cartas-manifesto publicadas neste ano em parceria com outras organizações da 

sociedade civil, como Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), 

Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca), Instituto Vladimir Herzog e Instituto 

Tornavoz, denunciaram e repudiaram as agressões a jornalistas registradas no período 

eleitoral. 

Este também foi um dos temas de encontro realizado com o ministro Luiz Fux, além do 

assassinato brutal do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno 

Pereira em junho de 2022. Saiba mais no site do Palavra Aberta.

Liberdade de Imprensa
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https://www.palavraaberta.org.br/noticias/fux-recebe-abraji-e-palavra-aberta-para-tratar-de-violencia-contra-jornalistas-e-assedio-judicial


Guia da Educação Midiática 
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Em 2022, continuamos a divulgação do Guia da Educação Midiática, que pode ser 
baixado gratuitamente no site ou comprado, a preço de custo, na Amazon. Foram 
realizados mais de 11 mil downloads e 100 vendas.

O livro tem como objetivo convidar educadores e demais agentes ligados à educação 
a refletirem sobre a importância e a urgência de prepararmos crianças e jovens para 
uma relação fortalecedora com as mídias. Para mais informações acesse o site.

https://educamidia.org.br/guia


Guia Prático Para Gestores 
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Neste ano, também divulgamos o Guia Prático para Gestores, que está disponível para ser 
baixado gratuitamente no site do EducaMídia. Ao longo do ano foram mais de 750 
downloads.

O Guia é um convite para que redes de educação embarquem em projetos sustentáveis de 
educação midiática. Nele, os gestores encontram o passo a passo para sensibilizar, engajar 
e  formar a comunidade escolar. Para mais informações, acesse o site por meio deste link.

https://educamidia.org.br/gestores


Parceria com Estados e Municípios

Firmamos 12 termos de cooperação com secretarias de educação de Estados e Municípios 

para a implementação do programa de formação de professores. O programa prevê quatro  

passos: sensibilizar, engajar, formar e sustentar.

Apoiamos gestores, diretores e outras lideranças educacionais na implementação de 

projetos de educação midiática que façam sentido em seus contextos educacionais.
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Formação online de multiplicadores 
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O EducaMídia tem como principal objetivo capacitar educadores para multiplicar boas 
práticas de educação midiática em seus contextos educacionais. Os educadores 
selecionados no processo passam por uma formação de 30 horas, além de 
acompanhamento da equipe EducaMídia para a implementação do projeto de 
multiplicação.

Em 2022, realizamos uma formação por semestre, alcançando mais de 400 certificados 

emitidos pelo Instituto Palavra Aberta para participantes de todo o Brasil.



VagaLume 
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A ONG VagaLume atua entregando livros para comunidades rurais e ribeirinhas da 
Amazônia. Com a necessidade de conexão à internet cada vez mais latente, as 
comunidades de Santo Isidoro e Perpétuo Socorro foram selecionadas para um programa 
de inclusão digital.

O EducaMídia desenvolveu um curso de 6 horas sobre letramento informacional com o 
objetivo de ajudar as comunidades a usarem a internet de forma consciente e responsável. 
O curso foi aplicado ao longo do primeiro semestre de 2022.  
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ACNUR - Agência de Refugiados da ONU 

No segundo semestre de 2022, criamos e aplicamos um módulo de 3 horas intitulado 
Educação Midiática, Desinformação e Jornalismo Humanitário, dentro da cátedra de 
Jornalismo Humanitário oferecida pela ACNUR a diversas universidades brasileiras. 
O curso, com foco em educação midiática para o combate ao discurso de ódio e proteção 
às populações vulnerabilizadas, foi aplicado in loco nas faculdades de jornalismo da 
PUC-MG em Belo Horizonte e da UFRR em Boa Vista, com transmissão simultânea para 
outras universidades.

Além de impactar os mais de 200 alunos que assistiram às aulas, também tivemos a 
oportunidade de nos aproximar de coordenadores e professores de jornalismo nas duas 
universidades visando parcerias futuras, e de conversar com jornalistas e ativistas locais 
sobre o impacto das fake news.



Curso de Extensão UNB 

Realizamos a primeira edição do curso de extensão universitária “Mídia, Informação e 
Cidadania”, em parceria com a Universidade de Brasília. O objetivo principal deste curso 
foi estimular alunos de diferentes cursos superiores a se perceberem como agentes de 
transformação de seus ecossistemas informacionais e como potenciais educadores de 
mídia.

Desta primeira edição (ainda em fase piloto) participaram estudantes de cursos como 
Ciências da Informação, Administração e Pedagogia.
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Congressos internacionais
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Em 2022, o EducaMídia participou mais uma vez de um dos principais congressos 
internacionais de educação midiática, promovido pela Namle (Associação 
Norte-Americana de Educação Midiática). Nesta edição apresentamos o projeto 
#FakeToFora, de educação para democracia pela ótica da educação midiática, e também o 
case do Curso de Multiplicadores da Educação Midiática. 

Outro reconhecimento internacional veio da Universidade de Rhode Island, onde a 
professora Renee Hobbs conduz um renomado curso de verão sobre educação digital. Em 
2022, o EducaMídia fez parte do corpo docente do Summer Institute in Digital Literacy 
(SIDL), além de participar ativamente do planejamento e desenho instrucional do evento 
híbrido, que contou com a participação de cerca de 100 educadores. 

Participamos também do Congresso da Rede Alfamed, em Arequipa (Peru), com a 
apresentação de um estudo que realizamos acerca dos projetos finais de uma das edições 
da formação de multiplicadores, bem como de uma mesa redonda, em que abordamos a 
proposta do EducaMídia frente aos desafios da informação e da desinformação no Brasil.



E-books e plano de aula

PALAVRA DA PRESIDENTE 

QUEM SOMOS

NOSSOS NÚMEROS

CENTRO DE ESTUDOS

PROJETOS E AÇÕES

ADVOCACY

RELATÓRIO ANUAL 2022

Dando continuidade à série Biblioteca EducaMídia, produzimos os e-books 5 contribuições 
da educação midiática à educação antirracista e 5 contribuições da educação midiática à 
liberdade de expressão. Os materiais têm o objetivo de apoiar professores na inserção 
desses temas no dia a dia das escolas. Além disso, lançamos o plano de aula 
“Autoexpressão com responsabilidade” com foco na discussão sobre liberdade de 
expressão.

Para mais informações, acesse o site por meio deste link.

https://educamidia.org.br/


#FakeTôFora 
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O projeto #FakeTôFora foi criado no primeiro semestre de 2022 com o objetivo de apoiar os 
professores a falarem sobre desinformação no período eleitoral. Foram criados sete planos 
de aula com os temas “Democracia de eleições”, “Pesquisa eleitoral”, “Resultados das 
pesquisas”, “Processo eleitoral”, “Difamação e desinformação”, “Os três poderes” e um 
e-book com o passo a passo de como implementar um coletivo de checagem nas escolas. 

Para mais informações, acesse o site por meio deste link.

https://faketofora.org.br/


#FakeTôFora/VAR 

PALAVRA DA PRESIDENTE 

QUEM SOMOS

NOSSOS NÚMEROS

CENTRO DE ESTUDOS

PROJETOS E AÇÕES

ADVOCACY

RELATÓRIO ANUAL 2022

O combate à desinformação durante uma eleição é fundamental para a manutenção e o 
fortalecimento da democracia. Pensando nesse cenário desafiador, lançamos em agosto a 
campanha “É fake news? A pergunta é sempre a melhor resposta. Na dúvida, pratique o 
VAR: Verifique Antes de Repassar”, com o objetivo de envolver principalmente a 
população jovem no processo eleitoral e no debate sobre cidadania. Alcançamos mais de 
135 milhões de visualizações e 518 mil comentários e curtidas. 

Para mais informações, acesse o site por meio deste link.

https://faketofora.org.br/var/


Virada da checagem #FakeTôFora
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No mês de agosto fizemos oficinas de checagem de informação em duas escolas da cidade 
de São Paulo (Colégio Lourenço Castanho e EMEF MBoi Mirim II). Também foram 
contemplados com a “Virada da Checagem” o CIEP Paulo Pontes, o Projeto Inclusão de 
São João do Meriti, a ONG AMAC, o Quilombo da Gamboa e o projeto Ser Alzira, na 
capital do RJ.



Ações EducaMídia 60+
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Durante o ano firmamos várias parcerias para disseminar os conteúdos do 
EducaMídia 60+. Entre as entidades parceiras estão a Unibes Cultural, o projeto 
Aprenda Com Uma Avó, o Circuito Butantan da Maior Idade, o podcast Educação 
Muda o Mundo do Instituto Amanhecer e outros.

Para mais informações ,acesse o site por meio deste link.

https://60mais.educamidia.org.br/


USP 60+ 
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No início de 2022, fechamos uma parceria com a USP 60+. O primeiro semestre foi 
marcado pela oficina de fake news e golpes para todos os alunos da USP 60+. Participaram 
do encontro 49 pessoas.

Em setembro, com a retomada dos encontros presenciais, realizamos uma  oficina sobre 
desinformação no período eleitoral.



Portal do Envelhecimento 
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O Portal do Envelhecimento é uma entidade sem fins lucrativos que tem a missão de 
divulgar informações qualificadas sobre envelhecimento, possibilitando o acesso 
democrático ao conhecimento sobre esta fase da vida.

Cinco cartilhas do EducaMídia 60+ estão disponíveis no no site deles, além de artigos 
sobre diversos assuntos, como o universo da informação, redes sociais e desinformação, 
entre outros.

Para mais informações, acesse o site por meio deste link.

https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/


Novos Módulos EducaMídia 60+
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No início do segundo semestre, lançamos dois novos módulos no site EducaMídia 
60+. O módulo “Informação nas eleições” busca mostrar que precisamos de 
informações confiáveis para tomar as melhores decisões no período eleitoral, 
enquanto o “Busca e algoritmo” tem como objetivo ensinar a procurar e filtrar as 
respostas que obtemos nos buscadores na internet.



Série de vídeos para YouTube 
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No segundo semestre de 2022, lançamos uma série de 10 vídeos no 
YouTube do EducaMídia 60+. Os vídeos foram feitos com os conteúdos dos 
sete módulos e são voltados para o público com mais de 60 anos. Esses 
conteúdos somam mais de 42 mil visualizações.

Para mais informações, acesse o site por meio deste link. 

https://www.youtube.com/c/EducaM%C3%ADdia60/featured


Longevidade Expo + Fórum
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Após três edições, a Longevidade Expo + Fórum se consolida como o principal evento do 
Brasil para o público longevo, segmento que mais cresce e se destaca no mundo todo. Em 
2022, o EducaMídia 60+ foi convidado para participar de um painel com o tema “Como se 
prevenir dos golpes e fraudes tecnológicas”.

Para mais informações, acesse o site por meio deste link.

https://longevidade.com.br/


Campanha influenciadores 60+

Criamos uma campanha de comunicação que contou com a participação de 10 
influenciadores digitais. Foram publicados 13 conteúdos sobre desinformação no 
período eleitoral. 

Os influenciadores deram dicas de como se proteger da desinformação e as mensagens 
alcançaram mais de 728.000 pessoas.
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Advocacy



O projeto de lei que cria a Política Nacional de Educação Digital foi aprovado neste ano no 
Plenário da Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O projeto é de extrema 
importância para que o sistema educacional brasileiro esteja alinhado às exigências e 
demandas do século XXI, dando às crianças e aos jovens a oportunidade de desenvolver 
habilidades essenciais para o mundo conectado.

Durante a discussão do projeto, o Palavra Aberta trabalhou intensamente para que a 
educação digital fosse entendida de maneira mais ampla, incluindo não apenas o uso da 
tecnologia mas também as reflexões necessárias para que esse uso seja responsável, 
crítico e reflexivo.

Política Nacional de Educação Digital 

PALAVRA DA PRESIDENTE 

QUEM SOMOS

NOSSOS NÚMEROS

CENTRO DE ESTUDOS

PROJETOS E AÇÕES

ADVOCACY

RELATÓRIO ANUAL 2022



Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP)
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O Instituto Palavra Aberta, entre outras entidades da sociedade civil,  assinou um 
acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) na defesa da liberdade 
de imprensa. O termo de cooperação tem como objetivo a criação de um canal 
complementar para denúncias de ataques a jornalistas e demais profissionais da área, 
justamente em um momento em que a violência contra a imprensa vem crescendo de 
forma preocupante.  A ideia foi  otimizar a troca de informações sobre denúncias e 
investigações ,especialmente durante as eleições, combatendo a impunidade de crimes 
contra jornalistas.



Termo de cooperação com STF e TSE
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Criado em agosto de 2021 pelo ministro Luiz Fux, o programa tem como parceiros iniciais 
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), universidades públicas, entidades de classe, startups e 
associações da sociedade civil organizada, incluindo o Instituto Palavra Aberta.

Na cerimônia realizada neste ano, foi assinado um termo de cooperação para ações em 
conjunto em prol da democracia.



Educação midiática na BNCC - Campo Computacional
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Participação ativa nas discussões e na escrita de um "novo capítulo" da BNCC, em um 
grupo de trabalho coordenado pelo CIEB. A ação foi essencial para que os temas ligados à 
educação midiática estivessem contemplados no documento que cria as normas para o 
ensino de habilidades em computação na educação básica (já aprovado pelo Conselho 
Nacional de Educação).



GT do Gabinete de Transição do Governo

PALAVRA DA PRESIDENTE 

QUEM SOMOS

NOSSOS NÚMEROS

CENTRO DE ESTUDOS

PROJETOS E AÇÕES

ADVOCACY

RELATÓRIO ANUAL 2022

O Palavra Aberta participou de reunião com o GT de Comunicação Social do Gabinete de 
Transição do Governo Federal. No encontro, foi discutido o cenário atual e os desafios 
enfrentados pelo jornalismo profissional frente às agressões à imprensa. 

Na ocasião também foi entregue uma carta de recomendação listando 12 ações 
prioritárias. Para saber mais, acesse a carta neste link.

https://abraji-bucket-001.s3.sa-east-1.amazonaws.com/uploads/publication_info/details_file/294ffea0-4f14-4994-8e7b-1cf686c79d12/Agenda_para_governo_de_transi__o.pdf


Participação em Conselhos e Fóruns
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— Conselho Comunicação Social – CCS

— Conselho Nacional de Combate a Pirataria - MJ

— Conselho de Ética do CONAR

— Conselho Nacional Direitos Humanos – Comissão Permanente de Liberdade de 

Expressão

— Conselho Editorial Folha de S. Paulo

— Comissão de Liberdade de Imprensa - OAB-SP

— Adesão ao Programa Permanente de Combate à Desinformação - TSE



Quanto mais você sabe, melhor você decide


