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ARQUIVO DO BLOGUE

▼ 2015 (18)
Decorreu no Agrupamento de Escolas de Manteigas uma

► Novembro (2)

formação em Jornalismo Científico onde participaram alunos

► Outubro (2)

dos 6.º e 9.º anos, dinamizado pela Dr.ª Cláudia Azevedo,

► Junho (1)

investigadora na faculdade de letras da Universidade do Porto,
com o apoio do projeto Clima@EduMedia. Este projeto visa

► Maio (2)

promover a literacia mediática dos jovens, tornandoos mais

► Abril (6)

esclarecidos e críticos em relação aos média assim como dotar

▼ Março (1)

os jovens de competências para a produção de conteúdos
mediáticos sobre ciência nomeadamente na área das
alterações climáticas.
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Enviar um comentário

► 2010 (22)
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