
4.º Encontro Nacional de Educação para os Media subordinado ao 

tema “Uma questão de inteligências” – Porto 

 

 

 

Realizou-se, no dia 10 de maio, no Auditório do Agrupamento de Escolas do Cerco (AE 

Cerco), no Porto, o 4.º Encontro Nacional de Educação para os Media subordinado ao 

tema “Uma questão de inteligências”.  

Na conferência plenária "Uma Questão de Inteligências: artificial, emocional?" 

moderada por Sérgio Gomes da Silva, membro da Comissão Nacional de Eleições e 

Diretor de Serviços de Política Legislativa para os Media na Secretaria-Geral da 

Presidência do Conselho de Ministros, o Professor do Agrupamento de Escolas da 

Batalha e Embaixador Português da Europeana, Marco Neves, abordou o tema da 

Inteligência Artificial – “A Educação e os Media no tempo das máquinas cognitivas”, 

enquanto o Professor e Investigador da Universidade Lusíada Norte (Porto), 

Coordenador do Centro de Investigação de Psicologia para o Desenvolvimento e do 

Observatório de Melhoria e Eficácia da Escola, Paulo Moreira, teve como tema da sua 

comunicação “Inteligência emocional: aprendizagem, bem-estar e felicidade”. 

O 4.º Encontro Nacional de Educação para os Media contou ainda com um painel 

dedicado à partilha de práticas: 

- Literacia para os Media, proposta de abordagem ao longo do 10.º ano de 

escolaridade (AE do Cerco); 

- Ler + 2018 “Ouve, isto é um livro!” (AE Garcia de Orta); 

- Líderes Digitais, por João Martins, Better Internet for Kids (Insafe); Joana Martins 



(aluna do AE de Mira); 

- Leitura, Escrita, Tecnologias Digitais (Escola Básica 2/3 Dr. Fortunato de Almeida); 

- Movimento Gentil Desafio Escolas (ZigZag – RTP e AE de Santa Bárbara).  

O período da tarde envolveu os participantes em vários workshops sobre os media: 

- Desinformação e notícias falsas; 

- Fazer rádio na escola é top;  

- Programação e Gaming na aprendizagem da leitura e da escrita; 

- A rádio dentro da sala de aula? “Ponham os ouvidos a zigzaguear” com os conteúdos 

da Rádio ZigZag; 

- Líderes Digitais em Ação;  

- "Animar com telemóvel" – Utilizar o telemóvel na criação de sequências animadas 

(stop motion).  

Este 4.º Encontro Nacional de Educação para os Media, uma iniciativa conjunta da 

Direção-Geral da Educação, do Plano Nacional de Leitura 2027, da Rede de Bibliotecas 

Escolares, do Sindicato de Jornalistas e da RTP – ZigZag e Rádio ZigZag, foi acreditado 

como ação de curta duração para educadores de infância e professores do ensino básico 

e secundário. 

Saiba mais aqui. 

 

http://erte.dge.mec.pt/iv-encontro-nacional-de-educacao-para-os-media

