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Assunto: Concurso 7 dias, 7 dicas sobre os media 

 

Exmo(a). Senhor(a) Diretor(a) 

Lançamos, a partir de hoje, mais uma edição do Concurso 7 dias, 7 dicas sobre os Media. 

Apesar da dimensão relativamente pequena, o crescimento registado em 4 anos - começámos 

por receber pouco mais de duas dezenas de trabalhos, em 2012-13 e na última edição 

atingimos cerca de duas centenas – permitem-nos pensar que a iniciativa vai ao encontro do 

interesse dos jovens em explorar, no trabalho escolar, os media e conteúdos mediáticos ao 

seu dispor. E, igualmente, ao encontro dos professores que consideram premente o 

tratamento das questões de segurança, autoria, liberdade e responsabilidade que a Internet 

veio colocar. 

 

Fora da instituição escolar, o reconhecimento do concurso por outras instituições tem-se 

alargado, pelo que este ano anunciamos mais dois parceiros oficiais: a Secretaria Geral da 

Presidência do Conselho de Ministros e a Fundação PT. 

 

A edição de 2015-16 alertou-nos para a necessidade de criar uma nova tipologia de trabalhos 

a concurso, a fim de podermos integrar, futuramente, aqueles que apresentarem uma 

narrativa em torno do tema escolhido. Assim, passámos a ter a tipologia 7 Dicas e a tipologia 

Narrativa. 

 

  Exmo(a). Senhor(a) Diretor(a) 

Escola / Agrupamento de Escolas 

 

    

Sua referência: Sua comunicação de: Nossa referência : 

S-DGE/2016/3633/RBE 
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Como já referimos o ano passado, o Concurso 7 dias, 7 dicas sobre os media pode constituir 

uma forma de abordagem e desenvolvimento de alguns temas/objetivos curriculares  que se 

enquadrem na educação para os media e para a cidadania. Pode ainda  articular-se com as 

atividades de enriquecimento curricular, a aplicação do referencial Aprender com a 

Biblioteca Escolar e outras iniciativas da Biblioteca.   

 

Chamamos a atenção para a importância de uma leitura atenta do Regulamento, a fim de 

evitar algumas das incorreções relacionadas com a ficha técnica, a identificação das fontes 

usadas e os direitos de autor. 

 

Para concorrer basta enviar os trabalhos candidatos para <7dicas@mail-rbe.org> até 17 de 

março de 2017,  sugerindo-se que a participação de cada Escola/ Agrupamento e o referido 

envio sejam coordenados pelo Professor Bibliotecário.  

 

O Regulamento e o cartaz do concurso ficam disponíveis no portal RBE e no de outras 

entidades parceiras. Qualquer esclarecimento adicional pode ser solicitado através do 

endereço <7dicas@mail-rbe.org>. 

 
Agradecendo, desde já, toda a colaboração dada a esta iniciativa, solicitamos a sua 

divulgação junto da comunidade educativa e do Professor Bibliotecário. 

 

Cumprimentos 

 

 

Manuela Pargana Silva 

Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares 
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