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Caros professores,
CONCURSOS DE DOCENTES 2017/2018

O Clima@EduMedia, projeto desenvolvido na Faculdade de Letras
da Universidade do Porto, criou uma plataforma de conteúdos
educativos de livre acesso sobre as alterações climáticas e os
média a pensar nos professores de 3º ciclo de Ensino Básico e Ensino
Secundário.

»»» CONCURSOS 2017/2018 «««

...........
Esta plataforma apresenta diferentes recursos educativos
desenvolvidos pelo Clima@EduMedia ao longo de dois anos de
trabalho. Antes de mais, queremos falar‐lhes do que foi este
projeto desenhado ao abrigo do Programa “AdaPT ‐ Adaptando
Portugal às Alterações Climáticas". A sua missão foi apoiar a
educação nacional em matéria de mudanças climáticas, através do
uso dos média.
A plataforma está organizada em torno do nome do projeto (em
quatro partes: Clima ‐ @ ‐ Edu ‐ Media) e encontra‐se disponível
através da página do Clima@EduMedia, acessível através deste
endereço:
http://www.climaedumedia.com/recursos‐

......RESERVAS DE RECRUTAMENTO
Publicação em destaque

Doenças Prolongadas que não tenh
sido avaliadas por Junta Médica po
prolongar‐se até aos 36 meses

Acolhida a posição transmitida ao ME pelo
Provedor de Justiça sobre o regime a ado
nos casos de trabalhadores afetados por
doença prolo...

educativos.html
Entre os materiais disponíveis para download gratuito na plataforma é possível encontrar manuais educativos
sobre alterações climáticas e os média, estratégias de ensino que incentivam o uso dos média no ensino das
alterações climáticas, infografias sobre as alterações climáticas e dicas de produção mediática que explicam
as diferentes fases de produção de conteúdos mediáticos com base em exemplos práticos.
Estamos abertos a sugestões e comentários para melhorarmos os conteúdos.O vosso feedback é também
muito importante para nós.
Agradecemos a todos a divulgação desta plataforma e estamos disponíveis para esclarecer qualquer questão
que considerem pertinente.
Contactos:
Gestão e comunicação ‐ 22 040 84 17
Formação e jornalismo ‐ 22 040 84 24
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