Plano Nacional das Artes

PROGRAMA ACD

O jornal como recurso pedagógico
4 de Nov 2021
15h:00 às 18:00h

(alteração de horário)
15h00
SESSÃO DE ABERTURA
Paulo Pires do Vale
Comissário do PNA
Manuel Carvalho
Diretor do Publico
João Costa
Secretário de Estado Adjunto e da Educação
15h45
O JORNALISMO, UM RECURSO PARA A CIDADANIA
Manuel Carvalho
Diretor do PÚBLICO
16h15
O JORNAL COMO RECURSO PEDAGÓGICO
Bárbara Simões
Coordenadora do PÚBLICO na Escola
Luísa Gonçalves
Coordenadora do PÚBLICO na Escola
Teresa Abecasis
Jornalista Multimédia no PÚBLICO
17h30
APRESENTAÇÃO DO CONCURSO PNA/PÚBLICO e outras propostas para as escolas
Bárbara Simões e Paulo Pires do vale
17h45
SESSÃO DE ENCERRAMENTO
Graça Fonseca
Ministra da Cultura

Ação de Formação de Curta Duração
Programa Temático
(Decreto-lei n.º22/2014 e Despacho n.º5741/2015)
Designação da ACD

PÚBLICO na Escola

Formador(es) Grau académico de Mestre Nome
Grau Académico
ou superior
Paulo Pires do Mestre
Vale
Área de formação

Formação educacional geral e das organizações educativas

Razões justificativas (indicar a relação A importância da literacia para os média é hoje reconhecida como uma
direta com o exercício profissional - artº 5º, componente fundamental da cidadania, tendo sido objeto da Diretiva
nº 2- a) do Despacho 5741-2015)
2007/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Dezembro
de 2007, nela se defendendo que “[a]s pessoas educadas para os média
são capazes de fazer escolhas informadas, compreender a natureza dos
conteúdos e serviços e tirar partido de toda a gama de oportunidades
oferecidas pelas novas tecnologias das comunicações, [estando] mais
aptas a protegerem-se e a protegerem as suas famílias contra material
nocivo ou atentatório”.
Assim, considerando que os média não aparecem como meros veículos
ou canais de determinadas mensagens ou conteúdos, importa
perspetivá-los, por um lado, como uma das respostas técnico‑culturais a
problemas e necessidades socialmente existentes; e, por outro lado,
como agentes transformadores do espaço económico, político, social e
cultural.
Neste contexto, em cada Escola / Agrupamento de escolas devem ser
proporcionados os meios mobilizadores da descoberta, pela
exploração/consumo e produção de conteúdos associados aos média.
Possibilita-se, assim, transdisciplinarmente, a compreensão da
complexidade do Mundo e, simultaneamente, o desenvolvimento das
competências descritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória (pensamento crítico, responsabilidade, autonomia,
criatividade).
O PÚBLICO, um jornal que tem inscrita na sua matriz a promoção da
imprensa como instrumento formativo e de apoio às atividades
escolares, retomou, no ano letivo de 2019-20, numa parceria com o
Ministério da Educação e o apoio da Fundação Belmiro de Azevedo, o
projeto PÚBLICO na Escola (https://www.publico.pt/publico-na-escola).
O fomento do jornalismo escolar e da utilização do jornal como recurso
pedagógico continua a ser um dos objetivos estruturantes deste projeto
pioneiro, promotor do Concurso Nacional de Jornais Escolares, que
agora se associa ao Plano Nacional das Artes numa outra iniciativa
dirigida às escolas.

Objetivos

I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Refletir sobre o poder dos média na vida dos cidadãos;
Identificar os média enquanto agentes de
transformação social e como garantia de acesso
democrático à informação e à cultura;
Incentivar hábitos de consumo de jornais;
Reconhecer o efeito transdisciplinar/indisciplinar dos
média na gestão curricular;
Sensibilizar para a importância de exploração/produção
de conteúdos jornalísticos;
Fomentar a colaboração entre pares;
Identificar etapas/metodologias na produção de um
jornal;
Salientar a importância dos média na Educação para a
Cidadania e para a Comunicação.

Público – alvo

Educadores de Infância e professores do ensino básico e secundário
e educação especial

Duração

03:00h

Local de realização

Zoom CFAE A23

Calendário/horário

Dia 4 de novembro de 2021 – Entre as 15h00 e as 18h00

Instrumento de avaliação

Formandos:

Inscrições
Link

CFAE A23 - https://cfa23.pt/

Inquérito de satisfação

