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Outros benefícios:

- Saber em que nível se encontra a

sua escola em termos de

competências audiovisuais e

multimédia a nível regional.

- Ter acesso a um conjunto de

recursos, ferramentas, espaços e

equipamentos, além de orientações

e apoio técnico sobre audiovisual,

multimédia e educação para os

media.

- Partilhar os seus produtos e

práticas escolares nesta área com

outras escolas e envolvendo toda a

comunidade educativa.

- Ter reconhecimento do trabalho

produzido através da divulgação

nos canais do Educamedia e em

eventos realizados para o efeito,

com possibilidade dos trabalhos

serem premiados. tas áreas.

CERTIFICAÇÃO EDUCAMEDIA – PRODUÇÃO AUDIOVISUAL ESCOLAR (PAE)

RESUMO

O projeto “ESCOLA

EDUCAMEDIA”, é promovido

pela Direção Regional de Educação

(DRE), inserido no programa

Educamedia.

Visa o desenvolvimento de

trabalhos com base em duas

grandes dimensões: produção

audiovisual/multimédia e educação

para os media. Constitui a

certificação de práticas

competentes através da

participação em atividades

inerentes aos projetos do

Educamedia.

O projeto pretende ainda dar um

contributo para o aprofundamento

de estudos nesta área. Grf.1 / Certificação “Escola Educamedia”  – Classificação.
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BENEFÍCIOS PARA A

ESCOLA?
Uma das vantagens interessantes

deste projeto, consiste no facto de

cada escola passar a pertencer à

comunidade de trabalho

Educamedia, estabelecendo-se

assim laços entre as escolas,

através da partilha de saberes e

conteúdos audiovisuais, além de

outras iniciativas e atividades

propostas pelo projeto, tais como:

formações, reuniões gerais,

intercâmbio entre escolas, Festival

de Audiovisual e Cinema Escolar,

Concurso de Curtas-Metragens,

sessões de cinema, entre outras.

Para além deste aspeto, a escola

beneficiará de todo o apoio técnico

e em termos de equipamentos para

a concretização dos seus projetos.

Seguem os elementos necessários

para cada classificação:

 Classificação A – 5 produtos 

obrigatórios

- 1 curta-metragem;

- 1 Técnica de animação, edição

ou filmagem;

- 1 noticiário, reportagem ou

documentário;

- 1 spot publicitário;

- 1 Vídeo de atividades

escolares/didático.

 Classificação B

- 4 produtos diversificados.

 Classificação C

- 3 produtos diversificados.

 Classificação D

- 2 produtos diversificados.

Esq. 1 / Produção audiovisual.
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ESCOLA EDUCAMEDIA

O QUE É “ESCOLA

EDUCAMEDIA”?
“Escola Educamedia” consiste na

certificação de práticas adotadas

pelas escolas, através da

participação nos projetos do

programa Educamedia,

relativamente aos media e

audiovisuais que levem à

estimulação dos alunos para a

descodificação de discursos

mediáticos e para a produção

audiovisual tendo como finalidade a

formação de alunos e professores

tecnologicamente competentes e

artisticamente criativos.

A proposta às escolas consiste na

adoção de uma metodologia de

trabalho baseada na definição de

cada projeto que, articulando com

as atividades propostas, contribua

para uma melhoria da capacidade

crítica relativamente à informação

mediática, da criatividade e aptidão

para a criação de conteúdos

audiovisuais da escola e da

comunidade.

A execução com sucesso das

atividades propostas é reconhecido

através da atribuição de um

certificado de excelência

Educamedia, acompanhado de um

selo referente ao ano letivo, que

certifica a existência, naquela

escola, de uma educação para os

media e de uma produção

audiovisual consciente, criativa e de

qualidade.

www.educamedia.educatic.info

NÍVEIS DE

CLASSIFICAÇÃO
A certificação é atribuída por ano

letivo. Existem quatro níveis de

classificação que vão de A a D,

sendo que o nível A representa

classificação máxima, com direito a

Certificado e Selo de

Excelência. As restantes

categorias terão acesso a um

diploma de participação com

indicação da sua classificação.

A coordenação do projeto valoriza

cinco produtos essenciais para

aquisição de competências na área

de produção audiovisual e

multimédia, que são:

•Curta-metragem;

•Técnica de animação, edição ou

filmagem;

•Noticiário, reportagem ou

documentário;

•Spot publicitário;

•Vídeo de atividades

escolares./didático

A curta-metragem enquadra-se no

Concurso de Curtas-Metragens.

A técnica de animação, edição ou

filmagem assenta no projeto

Cinedesafios, no qual, mensalmente

são lançados desafios mensais

sobre diferentes técnicas de

animação, edição e captação. Os

restantes produtos estão

enquadrados no projeto TV escola,

que pretende envolver a

comunidade educativa na produção

de programas e conteúdos

pedagógicos, tais como: informativo,

entretenimento e publicidade.

SUBMISSÃO DOS

TRABALHOS
Os trabalhos devem ser

submetidos para aprovação no site

do programa Educamedia ou

através de e-mail para

educamedia@live.madeira-edu.pt.

Fig. 1 / Contextos de aprendizagens

e eventos.
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