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LISTA DE CANDIDATOS A DEPUTADOS À SESSÃO ESCOLAR 

TURMA LISTA ORDEM N.º NOME ASSINATURA 

10C C 

1 17 Ivan Marinho  

2 28 Tatiana Vicente  

3 27 Sofia Faria  

4 16 Isaac Ari  

5 10 Daniela Matoso  

6 23 Mariana Ferreira  

7 5 Ana Pardilhó  

8 21 Leonor Gomes  

9  19 Lara Oliveira  

10 14 Inês Lopes  

DEPUTADO SUPLENTE 18 Joana Tavares  
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O (a) candidato (a) responsável: Ivan Marinho 

E-Mail: a9594@agrcanelas.com  
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PROJETO DE RECOMENDAÇÃO DA LISTA C 
(letra designada pela Comissão Eleitoral) 

CONSIDERANDO QUE: 

• os media influenciam os jovens, os seus comportamentos, a visão que têm sobre a 

construção do mundo e comprometem a capacidade de tomarem decisões bem informadas; 

• é importante identificar fake news nos media e redes sociais e saber avaliar a autenticidade 

de conteúdos partilhados nas redes sociais, de modo a fazer julgamentos mais bem 

informados sobre a informação disponível em linha; 

• a escola é um espaço privilegiado de aprendizagem e tem um papel a desempenhar no 

desenvolvimento de atividades de literacia mediática. 

PROPOMOS AS SEGUINTES MEDIDAS (no máximo 3): 

• Propor que na área de Cidadania e Desenvolvimento a Literacia Mediática (Educação para os 

Media) seja um dos domínios a trabalhar no Ensino Secundário. 

• Criação de um Clube Escolar de Literacia Mediática que desenvolva atividades na Escola 

relacionadas com o tema, pesquise/produza recursos/jogos pedagógicos. Este Clube pode 

também sugerir atividades para que os professores possam tratar a questão da 

desinformação/fake news com os alunos, em sala de aula. 

• Potenciar a utilização dos Projetos/Recursos já disponíveis na Escola ou a criar (Biblioteca 

Escolar, Plano de Cinema da Escola, Clube de Rádio, Página da Escola, Facebook do 

Agrupamento, Instagram, Jornal de Parede, Jornal… ) para aprender no âmbito do domínio 

de Educação para os Media. Sugere-se a visualização e debate sobre filmes relacionados com 

o tema; palestras; usar a Rádio Escolar, Jornal e páginas institucionais da Escola para verificar 

notícias da atualidade, desmontar mentiras, conteúdos enganosos de notícias e atestar a 

veracidade de informação (espécie de "caça" conjunta à desinformação). 
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