
 
 

 
 

 
 
O tema aglutinador seleccionado para o Projeto de Autonomia e Flexibilidade 

Curricular (PAFC) nas três turmas do décimo ano, insere-se o âmbito do tema 

genérico “Media, desinformação e desenvolvimento sustentável”. Pretende-se que os 

trabalhos realizados pelos alunos, com orientação dos seus professores e comunidade 

educativa, relacionem o uso dos media com os objetivos de desenvolvimento 

sustentável orientados para a ação climática. Estes trabalhos poderão ser 

posteriormente, até 31 de março, submetidos à edição do concurso Media@ção, cujo 

tema é a relação “Media, desinformação e desenvolvimento sustentável”, promovido 

pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e pela Secretaria Geral da Presidência de 

Conselho de Ministros (SGPCM) com muitas outras parcerias, incluindo a Rádio Bom 

Dia, Rádio ZigZag e Zig Zag RTP. 

Até à data foi feita, com os alunos e com alguns professores do 10º ano, uma sessão 

de esclarecimento e sensibilização para o tema, utilizando a leitura do regulamento do 

concurso Medi@ção, a visualização de vídeos:do concurso de anos anteriores e 

outros relacionados com a temática, assim como videoclipes e músicas.  

 
 
 

 
 
 
Houve ainda espaço para o diálogo e 

debate de ideias sobre Greta Ernman 

Thunberg tendo como objetivo alertar 

para questões ambientais e salientar a grande 

importância dos media, mas também da desinformação e mostrar como apenas uma 

jovem  pode fazer a diferença. Foi falado que Greta Ernman Thunberg  (Estocolmo, 3 
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de janeiro de 2003) é uma ativista ambiental sueca conhecida por ter protestado fora 

do prédio do parlamento sueco, e por ser a líder do movimento Greve das escolas 

pelo clima. Em agosto de 2018, Greta Thunberg ausentava-se das aulas para 

protestar, próxima ao parlamento sueco, exigindo por mais ações para mitigar as 

mudanças climáticas por parte dos políticos de seu país. Posteriormente estudantes 

de outras comunidades organizaram-se para protestos semelhantes ao de Greta 

Thunberg e  atualmente assiste-se nos media a opiniões bastante do díspares e 

desinformação acerca desta jovem e dos seus propósitos. Para contextualizar este 

diálogo e debate houve a visualisação de um vídeo com o discurso de Greta. Após a 

referida sessão os diretores de turma formaram grupos de trabalho com 3 elementos e 

ajudaram os alunos a definir os subtemas que irão trabalhar. 

 
A coordenadora da PAFC do 10º ano: 
Conceição Nogueira 
 


