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Errata – Tese de doutoramento 
Crianças e Notícias: construindo sentidos sobre a atualidade e o mundo 
Ana Patrícia Soares da Silveira 
 
Página Linha Onde se lê Deve ler-se 
vii 14 media media 
xi 11 cycle Cycle 
xi 14 gave voice gave voice 
xi 22 “to adults.” “to adults”. 
xiv Ponto 4.9 Realização de grupos de foco com 

crianças 
Desafios, questões e fundamentos 

Realização de grupos de foco com crianças: 
desafios, questões e fundamentos 

xx 27 Deveres Responsabilidades 
23 15 Há, até Há, inclusivamente 
32 8 jornalística jornalística. 
49 25 como a família, como a família e a escola, 
51 10 et al et al. 
51 17 com os,  com os media,  
52 4 uso dos (Galera, 2000; uso dos media (Galera, 2000; 
53 18 jovens com os tem sido jovens com os media tem sido 
53 20 uso dos pelas crianças uso dos media pelas crianças 
53 25 sobre os e os sobre os media e os 
54 21 uso dos,  uso dos media, 
54 22 uso dos novos; uso dos novos media;  
54 23 dos substitui dos media substitui 
88 11 mediadores mediadores 
88 17 imediato imediato 
104 14 informação» informação)» 
115 4 mediada mediada 
119 9 pistas informações 
141 Tabela 1 Utilização da palavra Recurso à linguagem 
151 10 especificas específicas 
153 8 provocam provoca 
159 27 e de procedimentos e procedimentos 
165 9 considerer considerar 
173 9 afetadas afetados 
195 17 mediação mediação 
230 Nota de 

rodapé nº 
88 

Porq ue Por que  

235 18 das Atividade da Atividade 
288 15 Nestes dados, foi inusitada a baixa 

percentagem de famílias que, segundo 
as crianças, conversam sobre questões 
de “política” e de “economia”, em 
detrimento de outros assuntos   

Nestes dados, foi inusitada a menor referência 
às questões da “política” e da “economia”, 
comparativamente a outros assuntos  

298 7/8 Houve, ainda, uma pequena 
percentagem de crianças que fez 
referência concreta às notícias 

Houve, ainda, referência concreta às notícias 

298 12 integram seu integram o seu 
302 Tabela 23 Deveres Responsabilidades 
311 a 
369 

Cabeçalho A atualidade e o seu lugar a família e 
na escola na perspectiva das crianças 

A atualidade e o seu lugar na família e na 
escola na perspetiva das crianças 

312 Nota de 
rodapé nº 
159 

da qualificação de qualificação 

314 Quadro Rihanna Lúcia Rihanna 
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16 Lúcia 
315 23 M -  M (moderadora) -  
342 13 refere que: refere: 
353 10/11 aos deveres às responsabilidades 
353 11 e os deveres e as responsabilidades 
390 15 et al (2007) et al. (2007) 
423 13/14/15 “Tem é de Ser de Mim: Novas 

Tecnologias, Risco e 
Oportunidades na Perspetiva das 
Crianças, tese de doutoramento, 
Braga: Instituto de Educação, 
Universidade do Minho. 

“Tem é de Ser de Mim”: Novas 
Tecnologias, Risco e Oportunidades na 
Perspetiva das Crianças, tese de 
doutoramento, Braga: Instituto de 
Educação, Universidade do Minho. 

 

Acrescente-se, ainda, o seguinte: 

Na página 49, entre as linhas 17 e 18, deve acrescentar-se a palavra Media. 

Na página 248, entre as linhas 2 e 3, deve acrescentar-se um parágrafo. 

Na página 308, na linha 23, deve eliminar-se a referência seguinte: VII. 

Na página 412, entre as linhas 11 e 12, deve acrescentar-se um parágrafo. 

Na página 423, a referência Monteiro, A.F.C. (2013) “Tem é de Ser de Mim”: Novas Tecnologias, 
Risco e Oportunidades na Perspetiva das Crianças, tese de doutoramento, Braga: Instituto de 
Educação, Universidade do Minho; deve anteceder a referência seguinte: Morgan, M., Gibbs, S., 
Maxwell, K. & Britten, N. (2002) ´Hearing Children`s Voices: Methodological Issues in 
Conducting Focus Groups with Children Aged 7-11 Years`, Qualitative Research, v.2(I): 5-20. 

 
 
Nota: Não devem contar-se as linhas em branco nem os títulos.  
 


