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Exmo(a). Senhor(a) Diretor(a)
Lançamos nova edição do concurso Media@ção que, este ano letivo, tem por objeto a relação
Media, democracia e tolerância. Este tema é comum a ambas as categorias de trabalhos –
1.º/2.º ciclos e 3.º ciclo/secundário – e passível de ser abordado de múltiplas perspetivas
tendo em conta as sugestões dos alunos, possíveis articulações curriculares e o contexto
global da escola/agrupamento. Não obstante essa liberdade de tratamento do tema,
apresentamos três sugestões possíveis de abordagem:
• Como prevenir o discurso do ódio?
• Como promover a tolerância nos media?
• Como usar os media para o exercício da cidadania?
Num contexto global de fechamento ao Outro que se manifesta no terrorismo internacional,
no fenómeno dos refugiados, no exacerbar de alguns nacionalismos e em muito discurso de
intolerância que circula nas redes sociais, esperamos que as sugestões de tema/subtemas
possam ser úteis e pertinentes.
Chamamos a atenção para a mudança na forma de envio de trabalhos a concurso, os quais
deverão

ser

submetidos,

obrigatoriamente,

através

do

formulário

disponível

em

<https://goo.gl/forms/sAObIXDm6vi1s0W02>, o qual solicita também alguns dados que
completam a ficha técnica. O termo para envio dos trabalhos é o dia 15 de março de 2019,
sugerindo-se que esse envio seja coordenado pelo professor bibliotecário.
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Informamos desde já que estamos a organizar algumas sessões de apoio técnico aos
professores que vão orientar trabalhos para o concurso. Os locais e datas previstas são estes:
Braga, 29 nov. 2018

Portimão, 10 jan. 2019

Viseu, 30 nov.

Sines, 11 jan.

Lisboa, 7 de jan. 2019

Setúbal, 15 jan.

As inscrições, assim como a escola onde decorrerá cada sessão, serão divulgadas no início de
novembro próximo, a partir da página RBE dedicada ao concurso. Qualquer esclarecimento
adicional pode ser solicitado através do endereço <media@mail-rbe.org>.
Agradecendo, desde já, toda a colaboração dada a esta iniciativa, solicitamos a sua
divulgação junto da comunidade educativa e do professor bibliotecário.
Cumprimentos

Manuela Pargana Silva
Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares
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