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   O Dia do Sol celebra-se a 3 de maio. Foi criado no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Ambiente 

e visa alertar para os benefícios do sol e salientar a importância desta importante fonte de energia para o 

funcionamento dos ecossistemas da Terra. O sol dá origem à vida dos seres vivos e foi adorado ao longo da 

história por diferentes civilizações e cultos. De 1 a 18 de maio vão decorrer em mais de 20 países do velho 

continente inúmeras atividades integradas na iniciativa Dias Europeus do Sol. Alunos e  

professores do Curso Profissional de Energias Renováveis vão divulgar o uso de  

energias alternativas e mostrar trabalhos realizados nesta área. 

                             
  De 3 a 9 de maio de 2015 terá lugar a terceira edição da operação 7 Dias com os Media 

promovida pelo Grupo de Trabalho sobre Literacia Mediática de que a Comissão Nacional 

da UNESCO faz parte. Tal como em 2014, o desafio é colocado aos mais diversificados 

intervenientes da sociedade.  

Nas tecnologias de informação e comunicação, as questões da liberdade – e da consequente responsabilidade 

– colocam-se ainda com mais premência, como desafio à qualidade da vida pública, na sociedade global. Por 

esse facto, a Operação SETE DIAS COM OS MEDIA terá início a 3 de maio, DIA MUNDIAL DA LIBERDADE DE 

IMPRENSA. Para mais informações consulte: http://www.literaciamediatica.pt/7diascomosmedia/apresentacao 

                              III Mostra de Vídeo em Contexto Escolar 
       O Agrupamento de Escolas Emídio Navarro irá promover a 3ª edição da sua  

Mostra de Vídeo em Contexto Escolar. A iniciativa decorrerá de 13 a 17 Maio e visa,  

mais uma vez, a promoção da utilização do vídeo em contexto educativo, enquadrando áreas tão diversas como 

a formação e a partilha de boas práticas entre professores ou o desenvolvimento de competências de cidadania 

entre pares. O Vídeo como recurso/ferramenta educativa estará, hoje, adequado/atualizado à realidade dos 

nossos dias na escola? Como foi a sua integração no passado? Como será o seu futuro na Educação? Que “portas 

pedagógicas” poderá abrir? Este é o guião de mais esta edição que decorrerá na Oficina da Cultura.  

 

 

 


