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“Após a visualização do vídeo, queria agradecer pela disponibilidade para realizar um vídeo que 

contém diversos temas e conteúdos de elevada importância para que nós, alunos, tenhamos, 

apesar de estarmos confinados às nossas casas, acesso à informação de utilidade diária para 

minimizar riscos no uso da internet, bem como dar a conhecer as normas de segurança pelas quais 

um jornalista passa para se proteger e proteger o próximo no seu trabalho de elevada importância, 

uma vez que sem informação paramos no tempo e não teremos a noção real sobre a situação no 

mundo e neste momento sobre o tema mais discutido e que mudou as nossas vidas, a Covid-19.” 

Anna Trachenko 

“Obrigada por partilhar esta informação connosco, o vídeo está muito interessante e informativo.”  

Dalila Mendes 

 

“Obrigado por nos ter disponibilizado este vídeo, fez-me lembrar do quanto é importante estarmos 

em casa.” 

Inês Castanheira 

 

“Obrigada por este vídeo e por nos alertar especialmente neste período, vai nos servir de muito essa 

informação.” 

Laura Almeida 

 

“Obrigada por ter abdicado do seu tempo para nos disponibilizar este vídeo incrível...Digo já que 

achei o vídeo superinteressante e adorei, tem imenso de cultura geral e assuntos importantes para 

a nossa proteção. Obrigada mesmo.” 

Laura Gomes 

 

“Obrigado, Sr. Paulo Rolão, gostei muito.” 

Laura Silva 

 

“Obrigada por nos ter mandado este vídeo fez-nos compreender o que os jornalistas fazem nesta 

altura.” 

Leonor Almeida 

 

“Olá senhor Paulo Rolão, obrigada pelo vídeo. Gostei imenso! Muita saúde!” 

Luana Faustino 

 

“Adorei o que o senhor jornalista disse, foi muito interessante...foi bom saber mais sobre jornalismo. ” 

João Beja 
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“Olá, queria dizer-lhe que gostei muito do vídeo que foi apresentado na aula de CIDADANIA.”  

Leandro Paralta 

 

“Obrigado, Paulo Rolão.” 

Leandro Lopes 

 

“Obrigado pelo vídeo, foi ótimo para compreender como não alimentar as "fake news" e algumas 

regras dos jornalistas.” 

Martim Oliveira 

 

“Sr. Paulo Rolão, quero agradecer por nos ter explicado como trabalha como jornalista em plena 

pandemia do COVID-19. Descobri que não deve ser fácil para si e para os seus colegas de trabalho, 

por correrem o risco de serem infetados. Espero que continue a fazer um bom trabalho e tenha 

muito sucesso na sua carreira jornalística. Continuação de bom trabalho e proteja-se.” 

Martim Neves 

 

“Obrigada, pelo vídeo, gostei muito porque me levou a perceber melhor outras coisas.” 

Matilde Mota  

 

“Sr. Paulo Rolão, muito obrigado pela sua exposição sobre o jornalismo. Gostei muito!”  

Simão Valente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente vídeo com variada informação e com linguagem muito acessível, para esta faixa 

etária (10/11 anos), que os prendeu desde o início até ao fim e suscitou uma interessante e frutífera 

reflexão/discussão. Mais uma vez, muito obrigada mesmo! 

           Prof. Natércia Silva 


