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Projeto /Plano de Ação  

Nome : CLUBE  DE  JORNALISMO 
  
A desenvolver na escola: 

Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães 

Coordenadora: 

Belmira Baptista 
 
Ano letivo: 

2018-2019 

 

Apresentação do projeto (breve descrição): 
 

O Clube de Jornalismo é constituído pelos alunos que nele se inscreverem (este ano são 18)  e é 

orientado pela docente Belmira Baptista. Surgiu da necessidade de divulgar as atividades realizadas no 

agrupamento, manter a página de facebook e  o jornal online atualizado. Os alunos inscrevem-se no 

clube através do preenchimento de uma ficha de inscrição e o clube funcionará em regime de 

voluntariado. Tem como carga horária  um  tempo semanal. 

A frequência do clube é obrigatória para os alunos inscritos e estes reúnem-se na sala 44 para a 

realização das atividades. 

As atividades realizadas apresentam-se no jornal Celtinha Online semanalmente e na página do facebook 

do agrupamento de escolas. 

O Clube de Jornalismo colabora com os outros clubes na divulgação de iniciativas e atividades e em 

particular com o clube das Briteirices, o TABE e o projecto Erasmus +. 

 
Meta(s) do Projeto Educativo 
 

1- Desenvolver um ensino de qualidade, que promova a formação integral dos alunos, nomeadamente nos seus 
domínios científico, técnico, artístico, humano, ético, social e ambiental;  

2- Valorizar as potencialidades de cada um e respeitar a diversidade de ritmos e níveis de aprendizagem, como 
fatores determinantes para o sucesso de todos; 

3- Promover, em simultâneo com a escolaridade básica, as medidas necessárias conducentes à diversidade de 
ofertas educativas e saídas profissionalizantes; 

4- Promover o desenvolvimento sociocultural de toda a comunidade educativa, valorizando a “Educação para a 
Saúde e Bem-Estar”, bem como o seu Património Histórico, Cultural e Natural; 

 

Público alvo 
 

 
A comunidade educativa  
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Objetivos gerais 
 

 Motivar os restantes membros da comunidade escolar para a participação no jornal; 

 Promover a igualdade de acesso e inclusão nas diversas atividades educacionais, culturais e desportivas, 
valorizando o trabalho em equipa e a integração; 

 Promover a autonomia, a responsabilidade, o espírito crítico e a iniciativa do aluno;  

 Desenvolver nos alunos o sentido de pertença à comunidade escolar;  

 Divulgar projetos e atividades, valorizando-os; 

 Reforçar a articulação das atividades de complemento curricular com as das diversas disciplinas do currículo; 
 

 Contribuir para a diminuição do insucesso e abandono escolar, criando um espaço de interesses diversificados 
 

 Promover a comunicação entre todos os membros desta comunidade educativa. 
 
Objetivos específicos  
 

 Contribuir para o desenvolvimento no aluno de capacidades orais e escritas, como emissor e 

recetor de informação; 

 Familiarizar os alunos com o trabalho que envolve o processo da produção jornalística: seleção de 

textos e imagens, grafismo, fotografia, etc; 

 Desenvolver as aptidões dos alunos no domínio das novas tecnologias da informação e 

comunicação; 

 Desenvolver o gosto pela informação e o espírito crítico; 

 Incentivar à leitura de jornais e revistas de imprensa; 

 Criar um espaço de debate de ideias e estimular a sua expressão oral e escrita; 

 Alargar os horizontes de interesses e conhecimento de cada um; 

 Incrementar o trabalho de grupo; 

 Divulgar as atividades realizadas na escola e no meio, antecipando a sua realização e noticiando a 

sua ocorrência; 

 Promover a comunicação entre todos os membros desta comunidade educativa. 
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Cronograma /Atividades -2018-2019 
 

 

Calendarização ATIVIDADE 

 

1
º 

P
er

ío
d

o
 

Elaboração de um jornal de parede; pesquisas; fotografias; entrevistas; 

criação de artigos; divulgação de concursos;  publicação no jornal;  

dinamização  do jornal Celtinha online e da página do facebook, 

colaboração com o projeto Oficinas do Saber -Erasmus +, TABE , 

Biteirices,  eco-escolas e   outras atividades, a definir.  

2
º 

P
er

ío
d

o
 

Pesquisas; fotografias; entrevistas; produção de artigos; seleção de 

artigos; criação de artigos; divulgação de concursos;  publicação no 

jornal;  dinamização  do jornal Celtinha online e da página do facebook, 

colaboração com o projeto Oficinas do Saber -Erasmus +,TABE, 

Briteirices, eco-escolas  e  outras atividades, a definir. 

Visita de estudo  com o 9º em colaboração com o TABE. 

Workshop no Jornal de Notícias no Porto. 

3
º 

P
er

ío
d

o
 

 

Pesquisas; fotografias; entrevistas; produção de artigos; seleção de 

artigos; criação de artigos; divulgação de concursos;  publicação no 

jornal;  dinamização  do jornal Celtinha online e da página do facebook, 

colaboração com o projeto Oficinas do Saber -Erasmus +, Tabe, 

Briteirices, eco-escolas  e  outras atividades, a definir. 

 

 

 

Orçamento para projeto 

+- 300 euros para visita de estudo ( vamos tentar angariar) 

 
Formas de Divulgação atividades/iniciativas 
 

 Jornal Celtinha online    http://celtinhaonlinebriteiros.blogspot.pt/ 
 
página do facebook:     https://www.facebook.com/AEBriteiros/ 
 

http://celtinhaonlinebriteiros.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/AEBriteiros/


                    AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BRITEIROS (151750)       

ESCOLA SEDE: Escola Básica de Briteiros – 340443 

S. Salvador de Briteiros, Guimarães 

 

        

 

 

 
Equipa 2018/2019 
 

 


