A Europa nos media, os media na Europa
Comemoração do DIA DA EUROPA 9 de maio

Atividade a desenvolver pela Biblioteca Escolar Clara de Resende em articulação
com o Grupo de Geografia e a Biblioteca Escolar.
De 9 a 13 de maio comemoramos a Semana da Europa no Agrupamento de
Escolas Clara de Resende, com especial enfoque para o dia 9 de maio - Dia da europa.
Atividade integrada no PAA da BE em articulação com o Grupo de Geografia.
A comemoração da Semana da Europa e do Dia 9 de maio - DIA da Europa - tem
por objetivo atingir metas muito diversificadas e fundamentais, assumindo-se como
iniciativa integradora e multicultural, em que os media (tradicionais e atuais) se
constituem como base da aprendizagem e construção do conhecimento dos alunos.
Pressupõe um conjunto variado de atividades e formas de atuação que permitem chegar
a um público variado, com motivação e interesses diversificados.
Em torno da comemoração do dia da europa haverá durante a semana de 9 a 13
de maio diferentes iniciativas, para diferentes públicos:


Dia 9 de maio debate na Biblioteca da Escola sobre a declaração de Shuman em
9 de maio de 1950, “A paz mundial não poderá ser salvaguardada sem esforços
criadores à medida dos perigos que a ameaçam. A contribuição que uma
Europa organizada e viva pode dar à civilização é indispensável para a
manutenção de relações pacíficas (…).”



Ciclo de Cinema Europeu no auditório da escola “Cinco dias Cinco Filmes”



Exposição de trabalhos produzidos pelos alunos “Conhecer a Europa” em
diferentes formatos: formato digital no blogue da Biblioteca e formato impresso
na Biblioteca.



Divulgação da Imagem do mês de Maio – trabalho desenvolvido pelos alunos do
11ºA, após seleção, recolha, análise, reflexão de notícias da atualidade da
Europa, recolhidas, em diferentes media e formatos, durante o mês de abril.



Ementa Europeia na semana da Europa – Hábitos Culturais

Objetivos


Promover a utilização segura e informada dos media;



Fomentar o desenvolvimento do raciocínio e do espirito crítico;



Proporcionar construção do conhecimento;



Provocar uma pequena revolução na cultura e nas práticas da escola;



Integrar práticas educativas inovadoras, sendo os media (cinema, jornais,
internet) e o ensino colaborativo meios privilegiados para promover a mudança.



Enriquecer as aprendizagens dos nossos alunos.



Promover exposições dos trabalhos dos alunos em diferentes formatos



Promover o trabalho colaborativo na escola e a liberdade de expressão;

Público-alvo: Comunidade Escolar

