Título da atividade
VI Encontro Nacional dos Media - Liberdade de imprensa nos dias de hoje
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Resumo da atividade
No âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, domínio dos media e integrado na
Operação Nacional 7 Dias com os Media, realizou-se no dia 3 de maio – Dia Mundial da Liberdade de
Imprensa - o VI Encontro Nacional de Educação para os Media, uma iniciativa da Direção-Geral da
Educação em parceria com o Grupo Informal sobre Literacia Mediática (GILM) e com o Centro de
Formação António Sérgio.
O Encontro teve um formato híbrido, online (plataforma zoom da DGE) e presencial (Auditório da Escola
Secundária D. Dinis, Lisboa).
Dando continuidade aos encontros realizados em anos anteriores, o evento deste ano, subordinado ao
tema "Liberdade de Imprensa nos dias de hoje", convoca os jovens e a comunidade escolar a refletir sobre
a liberdade de imprensa e de expressão como um bem público, essencial no presente e sobre o papel dos
media na aprendizagem e formação dos jovens, em especial no atual contexto de incerteza.
Contou com a presença do Ministro do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
Teve como palestrante principal o Doutor David Kerr, Especialista do Conselho da Europa, que nos falou
sobre os desafios da literacia mediática em tempos de incerteza. Para aprofundar esta temática, contámos
também com a presença da vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, Sofia Ramalho, e dos jornalistas da
SIC, José Manuel Mestre e Catarina Neves, sendo moderado pelo jornalista Francisco Sena Santos.
Seguidamente, ouvimos a voz aos alunos e professores de escolas portuguesas que partilharam os seus
projetos de literacia mediática.
Destacamos a participação da professora Oksana Pasichnyk, em direto de Lviv, que nos deu conta do
desafio que representa o ensino mediado e a gestão de informação num cenário de guerra.
Maria Flor Pedroso apresentou-nos como é que os diferentes meios de comunicação para os públicos
mais jovens, adaptaram a sua informação noticiosa nestes tempos de incerteza.
Para finalizar, todos foram convidados a participar num dos três workshops disponíveis para saber fazer,
saber ler e saber gerir a informação.
Esta oportunidade de partilha de boas práticas e desenvolvimento profissional, destinou-se a professores,
alunos e todos os demais interessados nesta temática.
Hiperligação para a atividade (website, blogue, vídeos, fotografias, etc.) : Inserir imagem que identifique a
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Objetivos
Promover a reflexão sobre a liberdade de imprensa e de expressão como um bem público, essencial no
presente e sobre o papel dos media na aprendizagem e formação dos jovens, em especial no atual
contexto de incerteza.
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Anexo(s)
https://www.dge.mec.pt/noticias/vi-encontro-nacional-de-educacao-para-os-media-liberdade-de-imprensanos-dias-de-hoje
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