
DESACELERANDO A DESINFORMAÇÃO
Vivemos na era da informação, todos nós somos produtores e
consumidores de conteúdo, mas será que tudo que recebemos
em nossas redes sociais ou que visualizamos no cenário
cibernético é informação? Como acontece a disseminação de
notícias falsas? Como podemos atrelar a matemática?

Eixo EducaMídia: Ler e Participar Habilidade:
Combater a desinformação;
Utilizar mecanismos de checagem da
informação

Tópicos:

Função Exponencial

Crescimento Exponencial

Disseminação de notícias falsas

Crescimento da desinformação
atrelado com o crescimento em
formato exponencial

Análise de notícias falsas recebidas
em redes sociais

Projeção da disseminação de uma
notícia falsa para validar o
crescimento exponencial

Habilidades BNCC:

EM13MAT304: Resolver e elaborar
problemas com funções exponenciais
nos quais seja necessário
compreender e interpretar a variação
das grandezas envolvidas, em
contextos como o da Matemática
Financeira, entre outros
EF09LP01: Analisar o fenômeno da
disseminação de notícias falsas nas
redes sociais e desenvolver
estratégias para reconhecê-las, a
partir da verificação/avaliação do
veículo, fonte, data e local da
publicação, autoria, URL, da análise
da formatação, da comparação de
diferentes fontes, da consulta a sites
de curadoria que atestam a
fidedignidade do relato dos fatos e
denunciam boatos etc.

Segmento/Público-alvo:
Ensino Médio

Duração sugerida:
5 aulas

OBJETIVOS

Resolver e elaborar problemas reais sobre disseminação da desinformação,
utilizando como recurso de análise as funções exponenciais;
Analisar em diferentes contextos os impactos causados pela disseminação
da desinformação no ambiente cibernético.



DESENVOLVIMENTO

Inicialmente irei discutir com os alunos se já receberam alguma
informação que fosse suspeita, questionando alguns pontos como: “Quem te
enviou tal informação?”, “Quem foi o autor dessa notícia?” , “por onde recebeu
essa notícia?”, despertando a curiosidade dos alunos sobre o tema.

Após essa primeira aula discutindo a desinformação, irei formá-los para
reconhecerem uma notícia falsa, analisando algumas fake news, mostrando
também os problemas reais que podem ser causados com a disseminação da
desinformação.

Após os alunos terem estudado as funções exponenciais em Matemática
e como acontece um crescimento exponencial, bem como seus gráficos,
iremos analisar como acontece a disseminação de uma notícia falsa,
calculando a proporção de possíveis pessoas que receberiam em suas redes
sociais. Para isso os alunos serão organizados em equipes. Cada equipe irá
analisar uma determinada situação, com base no número de amigos em suas
redes sociais.

Por exemplo, se eu enviasse uma notícia falsa para 5 amigos e cada
amigo enviasse para mais 5 pessoas e assim sucessivamente, como
aconteceria a disseminação dessa notícia falsa?

Após a análise, cada equipe irá construir um gráfico exponencial,
evidenciando que a disseminação de desinformação pode alcançar números
muito altos em curtos períodos de tempo.

Cada equipe irá apresentar a sua análise para a turma e discutiremos os
dados obtidos, juntamente com as funções exponenciais.

MATERIAIS PARA A AULA

Não caia em Fake News
Slides sobre Função Exponencial
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