RÁDIO ESCOLAR PARA
A CIDADANIA GLOBAL

SEMINÁRIO
12 FEV 2015 18.00-21.00h
ESCOLA SECUNDÁRIA
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SEMINÁRIO: RÁDIO ESCOLAR PARA A CIDADANIA GLOBAL
DESTINATÁRIOS: Professores, alunos do secundário, funcionários, pais e encarregados de
educação, técnicos educativos e culturais das autarquias, radialistas e cidadãos em geral
O Dia Mundial da Rádio reconhece o papel único e o impacto de um meio de comunicação que atinge as maiores
audiências em todo o mundo, chegando às comunidades mais isoladas. Nos confins do planeta, a Rádio é um forte
recurso que dá voz aos que não são ouvidos, ajuda a educar os analfabetos e salva vidas em situações de desastres
naturais. Tendo uma força inequívoca para a liberdade de expressão e para o pluralismo, a rádio é essencial para
construir sociedades inclusivas e promover o respeito e a compreensão entre as pessoas, instaurando diálogos
interculturais e atitudes de paz junto das comunidades.
O Dia Mundial da Rádio promove a celebração alargada deste meio de comunicação privilegiado e o tema proposto
pela Unesco para 2015 é “Juventude e Rádio”, tópico que, na hora de conceber o presente seminário, o CFAE Rui
Grácio articulou com a educação para a Cidadania Global.
Parceiro institucional no quadro do projecto Comenius Regio “School Radio for Learning”, coordenado em Portugal
pelo Ministério da Educação e Ciência, Dgeste-Dsral, e em Inglaterra pelo Southwark Council of London, o Centro de
Formação Dr. Rui Grácio propõe à comunidade educativa do Algarve mais uma oportunidade para comemorar este
dia, reflectindo sobre as potencialidades pedagógicas da rádio escolar.
No quadro deste projecto europeu, já vimos nascer duas rádios nos agrupamentos de escolas de Lagos, a Rádio Naus
e a Rádio Tecnodantas, projectos muito jovens que envolvem professores e alunos e começaram a produzir
conteúdos radiofónicos para o desenvolvimento das competências da comunicação, para o desenvolvimento sociocultural e para o sucesso educativo dos alunos.
Será lançado, ainda neste ano lectivo, um programa de formação de professores com o tema: “A Rádio Escolar:
Potencialidades Pedagógicas para o Sucesso Educativo”, que passará pela criação concreta de conteúdos de rádio,
como veículo primordial de uma educação para a cidadania global, assente nos valores de uma cultura de Paz.

OBJECTIVOS
- Sensibilizar para a Rádio Escolar como meio de educação para a cidadania
global;
- Partilhar projectos de Rádio Escolar com potencialidades pedagógicas no
desenvolvimento dos alunos, dos professores e da comunidade escolar.

PROGRAMA
18.00h - Abertura: Convite endereçado ao Sr. Delegado Regional da
DGESTE-DSRAL (MEC) e à Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Lagos
18.15h – Projecto Comenius Regio “School Radio for Learning” –
Convite endereçado à Sr.ª Coordenadora do projecto, Lídia Ramos, DGESTEDSRAL
. Rádio Tecnodantas - Ruth Gomes e Dina Grilo, AE Júlio Dantas
- Rádio Naus - Paulo Soares e Jorge Figueira, AE Gil Eanes
- Programa de Formação: “A Rádio Escolar: Potencialidades Pedagógicas para o
Sucesso Educativo” - Ana Cristina Madeira, CFAE Rui Grácio
19.15h – “Como é que a Rádio pode contribuir para a Cidadania Global?”
Fátima Peres, Radialista

FÁTIMA
PERES
RADIALISTA
CONVIDADA

20.00h – Coffee-break
20.15h - Tertúlia / Debate:
Como é que a Rádio sobrevive no mundo actual do consumo da imagem e da globalização?
Qual o papel da Rádio Escolar na formação dos alunos, com os desafios trazidos pelas novas tecnologias?
Como é que a Rádio e a Rádio Escolar podem intervir na sustentabilidade das pequenas comunidades isoladas?
21.00h - Encerramento: "Rádio Escolar e Educação para a Paz".

INSCRIÇÕES ON-LINE até 11 de Fevereiro de 2015 no site: http://centroruigracio.esjd.pt/
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