
Refletir sobre os media e o seu 

papel na formação das novas ge-

rações,  discutir possibilidades de 

promoção do ensino das literacias 

nas escolas, ampliar o entendimento 

acerca da comunicação mediática 

utilizada na sociedade e fomentar 

a consciência dos benefícios que 

advêm do ensino das literacias para 

o sucesso educativo e para a cida-

dania são os objetivos centrais do VII 

Encontro de bibliotecas Ler e formar 

leitores no séc XXI.

Dia 1 de julho

Manhã

9.00h - Receção

9.30h – Abertura
Representantes: CMÉvora, ME/DGEstE/DSRA, RBE, PNL

10.00h - Momento cultural

10.30h - Conferência 
Vitor Tomé
“Preparar cidadãos ativos e capazes de ler o(s) mundo(s) 
hoje: desafios e constrangimentos”.
(Moderação: Isabel Mendinhos)

11.30h – Pausa para café

12.00h – Painel – A compreensão e o papel dos media 
na democracia e participação social

- Liliana Valente (jornal Público)
- Maria Madalena Costa Oliveira (Universidade do Minho)
- Margarida Toscano (RBE)
- António Marujo (jornalista)
   (Moderação: Elsa Conde)

13.00h-13.15h – Debate

Programa
Tarde (ES André Gouveia) 

Workshops - A produção de conteúdos mediáticos 
e respetivos usos

14h30-18h30 

1: Rádio Miúdos- “Vamos fazer um programa de 
Rádio”

2: Ana Paula Ferreira e Fátima Bonzinho - “Podcast 
e webcast: novas formas de comunicar e de educar 
para os media” (CIBE´s RBE)

3: Teresa Pombo - “Os Media na Escola: Leitura e 
Cidadania”. (PNL)

4: Jorge Borges - “Comunicar com e pelos Media” 
(RBE)

Dia 02 de julho  (ES André Gouveia)

9h00-13h00 

1: Carlos do Rosário - “Como estimular a leitura de 
imprensa em contexto escolar” (IPB Portalegre)

2: Gonçalo Espadeiro - “Computação sem com-
putadores: uma abordagem ao desenvolvimento 
do Pensamento Computacional” (Universidade de 
Évora)

3: Tiago Nunes - “Valorização da Materialidade pela 
Mediatização” (IPBeja)



VII Encontro de Bibliotecas 
Escolares do Alentejo

1 e 2 de julho de 2019

1 e 2 de julho de 2019
Auditório da Direção de Serviços 
da Região Alentejo – DGEstE
(Rua Ferragial do Poço Novo, n.º 22
Apartado 125, 7002-555 Évora)

Site: 
lereformarleitores.drealentejo.pt

E-mail de contacto: 
lereformarleitoresrbe@gmail.com

Prazo de inscrição: 

até dia 26 de junho

Encontro acreditado para docentes que frequentem 
o programa de formação complementar

Ler e Formar Leitores 
no Século XXI - Os media, 
as literacias e as liberdades 
fundamentais dos cidadãos

Ler e Formar Leitores 
no Século XXI - Os media, 
as literacias e as liberdades 
fundamentais dos cidadãos

Organização:
Coordenação Interconcelhia da 
Rede de Bibliotecas Escolares

do Alentejo
do Alentejo


