
Concurso Media@ção 2020 

 

Na edição de 2020 do concurso Media@ção, sobre o tema Media, desinformação e 

desenvolvimento sustentável, os efeitos da pandemia Covid-19, que levaram ao 

encerramento das escolas no passado dia 13 de março, tiveram reflexos na quantidade 

e na qualidade dos trabalhos produzidos. Mesmo assim, é significativo o número total 

de trabalhos recebidos, 80, assim como a dedicação patente de alunos e de 

professores. Destes 80 trabalhos, 58 concorreram na categoria de 3.º ciclo/ensino 

secundário e 22 na categoria 1.º/2.º ciclos do ensino básico, tendo sido apresentados 

72 em formato vídeo e 8 em formato podcast. Participaram 30 escolas, envolvendo 207 

alunos e 63 professores. 

Este contexto excecional, que necessariamente provocou dificuldades aos professores 

na orientação e apoio aos alunos, foi tido em conta pelo júri. Mantendo os critérios 

definidos para a sua avaliação, decidiu-se considerar as circunstâncias de E@D.  

Assim, o 1.º Prémio foi atribuído ao vídeo Planeta Roupa (Escola Básica Martim de 

Freitas, do Agrupamento de Escolas Martim de Freitas, Coimbra) – categoria 1.º/2.º 

ciclos do ensino básico – e ao vídeo Alterações climáticas e fake news (Agrupamento 

de Escolas Diogo Cão| Escola Básica Diogo Cão Vila Real) – categoria 3.º ciclo do ensino 

básico/ensino secundário. 

O 2.º Prémio coube ao vídeo O eco youtuber (Escola Básica Dr. Garcia Domingues Silves 

do Agrupamento de Escolas de Silves) – categoria 1.º/2.º ciclos do ensino básico.          

Na categoria do 3.º ciclo do ensino básico/ensino secundário, o 1.º prémio foi atribuído 

ao vídeo Alterações climáticas e fake news (Escola Básica Diogo Cão do Agrupamento 

de Escolas Diogo Cão, Vila Real), não tendo sido atribuído o 2.º prémio.  

O júri decidiu atribuir duas menções honrosas: Nem tudo o que parece é... (Escola 

Básica Dr. Garcia Domingues Silves do Agrupamento de Escolas de Silves) e Um futuro 

diferente (Escola Secundária Lima de Faria do Agrupamento de Escolas Lima de Faria, 

Cantanhede). 

Embora sem prémio nem menção, o júri do concurso, constituído por representantes 

da Comissão Nacional da Unesco (CNU), Direção-Geral da Educação (DGE), Fundação 

Altice Portugal, Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Plano Nacional de Leitura 

2027 (PNL2027), Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros (PCM) e Rede 

de Bibliotecas Escolares, decidiu que os trabalhos Youtubers do Clima e Terr@míday 

são merecedores de divulgação. 

https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/
https://www.dge.mec.pt/
https://fundacao.telecom.pt/Site/Pagina.aspx?PageId=1139
https://fundacao.telecom.pt/Site/Pagina.aspx?PageId=1139
http://www.fct.pt/index.phtml.en
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/home
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/home
http://www.sg.pcm.gov.pt/
https://www.rbe.mec.pt/np4/home
https://www.rbe.mec.pt/np4/home


Prémios 

1.º Prémio – Categoria 1.º/ 2.º ciclos do ensino básico                     

             Título: Planeta Roupa  

             Agrupamento de Escolas Martim de Freitas, Coimbra 

 

https://youtu.be/TaTSYyuVt3g 

 

1.º Prémio – Categoria 3.º ciclo do ensino básico/ ensino secundário 

            Título: Alterações climáticas e fake news 

            Agrupamento de Escolas Diogo Cão| Escola Básica Diogo Cão Vila Real 

 

https://youtu.be/Ib2TVSDZwmQ 

 2.º Prémio – Categoria 1.º/ 2.º ciclos do ensino básico                     

             Título: O eco youtuber 

https://youtu.be/TaTSYyuVt3g
https://youtu.be/Ib2TVSDZwmQ
https://youtu.be/TaTSYyuVt3g
https://youtu.be/Ib2TVSDZwmQ


             Agrupamento de Escolas de Silves | Escola Básica Dr. Garcia Domingues 

Silves 

 

Menções Honrosas 

Categoria 1.º/2.º ciclos do ensino básico 

Título: Nem tudo o que parece é... – Agrupamento de Escolas de Silves, Silves 

Categoria 3.º ciclo/secundário   

Um futuro diferente – Agrupamento de Escolas Lima de Faria, Cantanhede 

A nossa mensagem – Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, Espinho 

Alterações climáticas: a Covid -19 – Escola Profissional de Aveiro,  Aveiro 

 

Trabalhos a divulgar extra Prémio e Menção 

Categoria 1.º/ 2.º ciclos do ensino básico 

Youtubers do clima – Agrupamento de Escolas de Silves, Silves 

Categoria 3.º ciclo/ secundário 

Terr@míday – Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, Espinho 

 

Os trabalhos estão disponíveis no canal Youtube do concurso.  

Para mais informações, consultar o endereço: 

https://www.rbe.mec.pt/np4/2479.html 

 

https://www.youtube.com/channel/UCi5dDPC3niqLneM1Bg4kqBQ/playlists
https://www.rbe.mec.pt/np4/2479.html

