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Parabéns aos alunos do 9ºC (14/15) por esta
distinção!

“Os aluno
s do 9ºC do ano letivo anterior
participaram através do projeto Clima@EduMedia, da Faculdade de Letras da Universidade do
Porto, numa Formação Relâmpago que foi realizada em 31 escolas do 3.º ciclo e do ensino
secundário, de norte a sul do país, entre março e junho deste ano, e onde no total, participaram 540
alunos, 80 professores e 55 especialistas nacionais em alterações climáticas.
Os estudantes das diferentes escolas criaram 90 peças jornalísticas para publicação nos respetivos
média escolares, sejam jornais, rádios ou televisões, o que envolveu um estudo prévio de vários
temas relacionados com as alterações climáticas e a realização de entrevistas a especialistas, tanto
presencialmente como por videoconferência.
O objetivo da Formação era ensinar alunos a produzirem conteúdos jornalísticos sobre alterações
climáticas, bem como ajudar a desenvolver competências de literacia mediática e literacia científica,
como a interpretação crítica dos conteúdos publicados pelos diversos média.
Os trabalhos com maior qualidade jornalística e rigor científico estão publicados no
website http://www.climaedumedia.com/jornalistajuacutenior.html, na secção intitulada “Jornalista
Júnior”, encontrandose disponíveis para consulta pública.

Parabéns aos alunos do 9ºC por esta distinção!
As 30 Escolas participantes no Projeto (e apenas estas) poderão começar a preparar a candidatura ao
Concurso “Alterações Climáticas”, que dará 3 Prémios, no valor total de 100.000 euros, às melhores
propostas/ideias de adaptação, de mitigação e de ambas.
A candidatura terá de ser apresentada entre 1 de outubro e 30 de novembro deste ano.
E nós cá em Condeixa vamos tentar fazer um bom projeto!
as professoras
Alda Cardoso (DT do 9ºC e professora de Geografia)
Ana Rita Amorim (professora bibliotecária e responsável pelo JÁ – Jornal do Agrupamento)
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