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Projeto / Plano de Ação 
 

 Clube de Jornalismo 
  

A desenvolver na(s) escola(s): 

Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães 

 
Coordenador(a): 
Carla Marina Silva Almeida 
 

Ano letivo: 

2021-2022 

 

Apresentação do projeto (breve descrição/objetivos específicos): 

O Clube de Jornalismo é constituído pelos alunos que nele se inscreveram e é orientado pela docente Carla Almeida. Surgiu da necessidade de divulgar 

as atividades realizadas no agrupamento, através da página de Facebook, Instagram e do blog/jornal Celtinha  online e da criação de um jornal 

de parede “Briteiros News” e de uma rádio escola.  

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 todas as terças-feiras ás treze horas e vinte minutos, na sala dezanove. 

As atividades realizadas apresentam-se no jornal Celtinha Online, no Jornal da Parede do agrupamento e na página do Facebook e Instagram; os alunos 

irão também dinamizar e promover a Rádio Escola. O Clube de Jornalismo colabora com os outros clubes na divulgação de iniciativas e atividades ao 

longo do ano. 
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  Este clube funciona como um espaço de informação, partilha e divulgação dos trabalhos realizados pelos alunos com recursos a diferentes formas de 

difusão. Tendo como objetivo promover o gosto pela comunicação escrita e oral, e pela participação cívica e critica de toda a comunidade escolar. 

 

Contributo para o cumprimento dos objetivos do Projeto Educativo 
 

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

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

- 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; 

- 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, quer a adoção de comportamentos e atitudes 

adequados a uma utilização crítica e segura da Internet e das redes sociais. 

 

 
Público alvo 
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Comunidade educativa 
 
 

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

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 5.4 D.1/ D.2 Dinamização rádio escola Educação para os media  ?  Alunos/ Carla Almeida Comunidade Educativa 2021/2022  

2 5.4 D.1/D.2 Dinamização do Jornal da Parede Educação para os media  ?  Alunos/ Carla Almeida Comunidade Educativa 2021/2022 

3 5.4 D.1/ D.2 Visita a uma rádio em Guimarães Educação para os media  ?  Alunos/ Carla Almeida Comunidade Educativa 2021/2022 

4           

5           

6           

7           

8           

9           

 
 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BRITEIROS (151750)       
ESCOLA SEDE: Escola Básica de Briteiros – 340443 

S. Salvador de Briteiros, Guimarães 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formas de Divulgação atividades/iniciativas: 

Jornal Celtinha online 
Website da escola 
Jornal de Parede da escola “Briteiros News” 
Facebook da escola 
Rádio escola 
 

 


