
Workshop online “Repórter Local” 

 

A Semana Educativa é uma iniciativa da OEI - Organização de Estados Ibero-americanos 

para a Educação, a Ciência e a Cultura - e enquadra-se na linha de trabalho de 

promoção dos Direitos Humanos (DH), Democracia e Cidadania, através da educação 

no quadro do Programa Regional de Educação em Democracia e Cidadania para a 

Garantia dos Direitos Humanos, um programa abrangente de educação e formação, 

apoiado pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 

– AECID.  

A Semana Educativa decorre em outubro, em vários momentos, e concretiza-se através 

de diferentes atividades, pretendendo contribuir para formar os estudantes do ensino 

secundário (e anos finais de ensino básico – 13/15 anos - se justificado) em democracia 

e cidadania, como elemento essencial para fortalecer as suas instituições, através  de 

um conjunto de atividades organizadas em torno de uma semana educativa em cultura, 

competências cívicas, participação democrática, mecanismos de proteção de direitos 

e TIC.  

As atividades da Semana Educativa concretizam-se na Colômbia, Brasil, Uruguai, Chile, 

Guatemala, El Salvador e Portugal. 

Em Portugal, as atividades são realizadas em parceria com o Ministério da Educação e 

vão ao encontro das prioridades e linhas de ação da Estratégia Nacional de Educação 

para a Cidadania (ENEC). 

Uma das atividades consiste no workshop “Repórter Local” da Help Images, que 

decorre entre 6 e 16 de outubro de 2020, em formato online, a qual inaugurou as 

atividades da Semana Educativa em Portugal e que conta com a participação do 

Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio e do Agrupamento de Escolas Ferreira de 

Castro. 

https://www.oeiportugal.org/
https://www.aecid.es/ES/la-aecid


O objetivo da realização do workshop é transmitir conhecimentos audiovisuais básicos 

para a realização de pequenos filmes, com equipamentos de imagem e som amadores 

ou semiprofissionais, com a finalidade fomentar uma participação mais ativa e cívica 

na sociedade, através da realização de filmes e fotografias, com alertas, notícias e 

reporting, para difundir nas redes sociais, sites e outros canais de comunicação. 

 


