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Ligação direta para a notícia na página 

oficial do DN. (carregue aqui) 

 

Ligação direta para a consulta de 

trabalhos por distrito/escola. (carrega 

aqui) 

 

Os alunos dos 5.º e 6.º anos da Escola EB 2,3 Miguel Torga estiveram esta quarta-feira 

no Media Lab participando no workshop "Ecojornalistas: Missão 3R". 

Tendo como objetivo principal a sensibilização dos jovens para a gestão eficaz dos resíduos urbanos e para a 

importância dos 3R, os alunos criaram a sua própria primeira página de jornal com notícias centradas na 

Ecologia, numa iniciativa que é patrocinada pela Valorsul.. 

A visita teve início na Galeria do edifício, com a apresentação dos painéis de Almada Negreiros, alusivos a 

Portugal e à imprensa. Ao visionamento de um filme sobre a história do Diário de Notícias, seguiu-se um fórum 

de debate acerca dos perigos da internet e sobre a importância do acesso à informação. 

"Estamos a gostar muito, a forma como a informação passa para os alunos é bastante acessível" afirmou a 

professora deportuguês Marília Botelho. Os jovens foram convidados a visitar a redação do DN e, assim, 

puderam contactar com a realidade vivida no dia-a-dia do jornal. "Estou a gostar porque pude conhecer 

todas as profissões que estão ligadas ao jornal e percebi que a vida dos jornalistas é difícil, pois têm de 

procurar muitas notícias que sejam interessantes para o público" explicou a aluna Rafaela Filipe, do 5.º 

ano. 

Com o trabalho jornalístico impresso, os alunos ficaram com a certeza de que é importante estar informado e 

ter precaução quando se está online. "Esta visita está a ser bastante positiva: o tema "notícia" é abordado 

especialmente no plano curricular do 6.º ano, portanto para os alunos mais velhos penso que foi muito 

proveitoso", acrescentou a professora Marília Botelho. 

  

http://www.dn.pt/Inicio/interior.aspx?content_id=4434810
http://medialab.dn.pt/galeria/aluno/
http://medialab.dn.pt/galeria/aluno/


Trabalhos realizados pelos alunos do 5º3 e 6º3 

 

CONSULTA A TUA PÁGINA: 

Iara Pina | Marlene Semedo http://medialab.dn.pt/facebook/trabalhos/Print37653.jpg 

Mário Pereira | David Jesus http://medialab.dn.pt/facebook/trabalhos/Print37655.jpg  

Andreia Alegre | Tatiana Filipe http://medialab.dn.pt/facebook/trabalhos/Print37674.jpg 

Sofia Santos http://medialab.dn.pt/facebook/trabalhos/Print37672.jpg  

David Cláudio | Márcio Pires http://medialab.dn.pt/facebook/trabalhos/Print37662.jpg 

Rosana Almeida | Marta Matos http://medialab.dn.pt/facebook/trabalhos/Print37670.jpg  
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