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Resumo:
A WebRádio Vale do Tamel (http://radiovaledotamel.blogspot.pt) associa-se à iniciativa "7 Dias com
os Média", onde os alunos assumem o papel de verdadeiros comunicadores dinamizando
programa(s) de Rádio com esta temática "7 Entrevistas | 7 Conversas | 7 Reportagens". Destaque
para uma entrevista com o Diretor do Agrupamento, prof. Paulo Sampaio, que falará da dinâmica dos
vários projetos existentes, da importância que a Educação para os Media (EpM) têm na
aprendizagem dos alunos; conversa com alguns coordenadores de projetos e uma ou outra
reportagem sobre um tema da atualidade.
Objetivos:
- Associar o projeto WebRádio Vale do Tamel à iniciativa "7 Dias com os Média" (ERTE/DGE);
- Dar a conhecer a dinâmica de projetos existentes no Agrupamento Escolas Vale do Tamel;
- Produzir conteúdos relacionados com a EpM e partilhá-los com a comunidade educativa;
- Utilizar a rádio escolar como meio/plataforma de exercer os deveres de cidadania;
- Interagir com os vários agentes da comunidade educativa;
- Tomar consciência do papel dos media na informação sobre o mundo atual;
- Potencializar um diálogo que torne possível uma aproximação entre os vários atores e agentes
educativos.
Contexto:

A rádio desenvolvida em contexto escolar acaba por ser uma excelente estratégia de motivar os
alunos para novas aprendizagens, permitindo que estes assumam o papel de comunicadores, o que
na prática inverte a sua habitual condição de receptores de informação na sala de aula. Mais,
permite-lhes o contacto com novas formas de aprendizagem, tornando-os produtores de conteúdos,
mais interventivos e mais críticos. E ao fazê-lo potencia-os para uma cidadania mais ativa e para a
promoção da literacia no âmbito da Educação para os Media.
Neste contexto existem no Agrupamento estas duas valências: projeto WebRádio Educativa +
Módulo de Educação para os Média (na Oferta Complementar- Educação para a Cidadania).
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