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Projeto / Plano de Ação 
 

 Clubes de Jornalismo e Rádio Escolar 
  

A desenvolver na(s) escola(s): 

Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães 

 
Coordenadores: 
José Marinho 
Maria Helena Gonçalves Cardoso 
 
 

Ano letivo: 

2022-2023 

 

Apresentação do projeto (breve descrição/objetivos específicos): 

O Clube de Jornalismo é orientado pela professora bibliotecária e é parte integrante da equipa da Biblioteca Escolar. Este ano será dinamizado em 
estreita articulação com Clube da Rádio Escolar cujo coordenador é o professor José Marinho.  
Os alunos são chamados a participar através da seleção de dois elementos/turma responsáveis pela recolha de notícias e envio para o correio 
eletrónico partilhado pelos dois clubes. Os alunos dos jardins-de-infância e das escolas de 1.º ciclio participarão através dos seus 
educadores/professores titulares que serão responsáveis pela recolha e envio de trabalhos, notícias ou outros para o referido email. 
Estes dois clubes pretendem divulgar as atividades, trabalhos, projetos… na rádio escolar e no painel eletrónico a ser colocado no átrio da escola-sede.  

 

Contributo para o cumprimento dos objetivos do Projeto Educativo 
 

 - Incrementar a participação democrática dos alunos na melhoria da escola; 

- Aprofundar o recurso à inovação, às metodologias ativas e à prática experimental no ensino; 

- Cimentar uma escola inclusiva, multicultural e comunitária; 
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- Estimular os alunos para a utilização dos meios de comunicação social; 

- Fomentar quer a formação de leitores críticos, quer a aprendizagem de competências na área do jornalismo e da rádio, quer a adoção de comportamentos e 

atitudes adequados a uma utilização crítica e segura de diferentes fontes de informação. 

 
Público-alvo 
 
Comunidade educativa 
 
 

Contributo para o desenvolvimento dos domínios/temas da Estratégia de Cidadania 

(selecionar os domínios/temas prioritários. Consultar documento RESUMO) 

 

Educação para os media; 
Empreendedorismo. 

 

 

Plano Anual de atividades 

 

Estabelecimento: Agrupamento de Escolas de Briteiros. 

Nº Código 
Objetivos 

PE 
Atividade Objetivos 

Recursos Materiais 
Responsáveis 
Intervenientes 

Destinatários 
Data  
Local Designação 

Custo 
previsível 

Orçamento 

Fonte de 

financiamento 

           

1 D B, D, E 
Divulgação atividades, projetos, 

trabalhos, notícias das escolas do 
agrupamento 

- Dar  a conhecer as atividades realizadas 
pelos alunos e professores do 
agrupamento.  

   
Equipa CJ  

coordenador RE 
Comunidade Educativa 

Ao longo do ano 

2           

3           

4           

5           

 
 

Formas de Divulgação atividades/iniciativas 

Rádio escolar 
Painel eletrónico 
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