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Resumo:
Numa era em que, apoiados nas tecnologias de informação e comunicação, cada vez mais cidadãos
acedem à palavra e à voz no espaço público, as questões da liberdade e da consequente
responsabilidade colocam-se ainda com mais premência, como desafio à qualidade da vida pública,
na sociedade global. É fundamental, por isso, que não só os cidadãos do futuro, como os de hoje,
exerçam a sua cidadania de forma responsável, perante a comunicação mediática.
Neste campo, a educação e a escola podem ter um papel muito importante.
No entanto, dificilmente tal será conseguido sem mudar o paradigma de escola e de educação.
Por isso, é preciso reinventar a escola!
Aproveitando a operação nacional "7 Dias com os Media 2017" e a realização do IV Congresso
Concelhio de Educação “A Escola que temos. A Escola que queremos”, decidimos produzir um vídeo
que servirá de abertura ao evento e dará oportunidade, a alguns dos atores envolvidos no nosso
Agrupamento, de se manifestarem sobre esta temática.
Nesse vídeo procurar-se-á ouvir as opiniões de crianças, jovens e adultos sobre:
·
Papel que atribuem à escola.
·
O que gostam mais na escola.
·
O que gostam menos na escola.
·
Como gostariam que fosse a escola.
·
Como imaginam a escola no futuro.
·
Como imaginam os professores no futuro.
·
Como imaginam os alunos no futuro.

·
Como imaginam o pessoal não docente.
Para a produção do vídeo serão usados diversos recursos: câmara de vídeo, gravador de som,
programas informáticos – Windows Movie Maker, Audacity, Windows Media Player, Microsoft
Word, Microsoft PowerPoint.
Objetivos:
➔ Sensibilizar a comunidade educativa para as responsabilidades da cidadania perante a
comunicação mediática.
➔ Auscultar alunos, professores, encarregados de educação e pessoal não docente
relativamente ao que pensam sobre a escola de hoje e sobre as mudanças que
deverão/poderão ocorrer, futuramente, no ensino e nas relações interpessoais.
➔ Aplicar conteúdos da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação.
➔ Rentabilizar os recursos da Biblioteca Escolar.
Contexto:
Trabalho colaborativo, realizado no âmbito da operação nacional “7 dias com os Media”, da equipa
das bibliotecas da Escola Básica de Soares dos Reis, da Escola Básica do 1.º ciclo do Cedro e do
professor de Tecnologias de Informação e Comunicação.
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