Profª Alice Oliveira

Introdução:
No presente ano letivo, o Clube de Jornalismo contou com a participação presencial de
alunos de 10º, 11º, 12.º anos, e turmas do 2.º Ciclo da prof.ª Graça Ochsemberg, bem como
de outros membros da comunidade escolar que colaboraram com os seus artigos. Foram
publicados os números 16, 17 e 18 da revista escolar Voz do Estudante, um por período.
Continuámos a utilizar a revista como um veículo divulgador das atividades em que a
comunidade escolar se empenhou, no decorrer do ano e de textos produzidos pelos
eleementos do Clube.

OBJETIVOS GERAIS:
* Desenvolver as competências de leitura e escrita dos alunos;

* Promover a seleção e o tratamento da informação;
* Mobilizar conhecimentos adquiridos;
* Promover a autonomia, a responsabilidade, o espírito crítico e a iniciativa do aluno;
* Desenvolver nos alunos o sentido de pertença à comunidade escolar;
* Fomentar o trabalho em equipa;
* Promover a autoestima dos alunos;
* Divulgar projetos e atividades, valorizando-os;
* Dar visibilidade à escola enquanto espaço de trabalho e de convívio.

Metas do Projeto Educativo:
- Promover o desenvolvimento integral do aluno;

- Potenciar a relação entre a Escola e a Comunidade.

RECURSOS HUMANOS - EQUIPA DO CLUBE DE JORNALISMO PARA O ANO
LETIVO 2016-2017:
Olga Correia ou Alice Oliveira – Coordenadora; revisão textual;
Fernando Pereira – grafismo e paginação; seleção editorial;
Graça Ochsemberg - orientação dos membros do Clube do 2º Ciclo; seleção editorial;
revisão textual; divulgação da revista;
Olga Correia - orientação dos membros do Clube do 3º Ciclo e Secundário; seleção
editorial; revisão textual; divulgação da revista;
1 docente do 1.º Ciclo – seleção editorial; divulgação da revista ao nível dos JI/ 1.º Ciclo;
Equipa (todos) – redação.
Propomos que a divulgação da revista no Agrupamento e junto da comunidade escolar fique
a cargo dos alunos do 2.º Ciclo, com a colaboração dos seus docentes. Propomos a
colaboração de um docente do 1.º Ciclo no sentido de que a revista seja divulgada
atempadamente junto dos alunos do 1.º Ciclo e respetivos encarregados de educação.

Mantemos a sugestão de se proceder:
- à divulgação do Clube junto de todas as turmas no início do ano letivo, com a intervenção
direta dos Diretores de Turma;
- à inscrição de candidatos a membros do Clube, em impresso próprio, junto dos Diretores
de Turma, em regime presencial e não presencial;
- à motivação do pessoal docente e não docente para participarem na revista (através da
divulgação de projetos, reflexões, da redação de textos, de fotografias de experiências
pedagógicas e atividades desenvolvidas, dentro e fora da escola, com o consequente envio
para o mail da revista - jornal@agrupcadaval.com, entre outras propostas). Os artigos
serão sempre sujeitos a seleção pelo Clube, em função da sua pertinência e do espaço
disponível.
O sucesso da revista dependerá sempre do envolvimento da comunidade escolar na mesma,
por isso mantemos o apelo à colaboração de todos neste projeto que é de todo o
Agrupamento.

RECURSOS MATERIAIS:
- Continuação de um espaço próprio para o funcionamento do Clube.
- Computadores com os seguintes programas informáticos: Publisher 2013 e Adobe
Photoshop.
FUNCIONAMENTO:
- 6 tempos letivos semanais.
Trabalho a realizar:
- pesquisas;
- fotografias;
- entrevistas;
- produção de artigos;
- seleção de artigos;
- criação de artigos;
- paginação e ilustração;
- concursos;
- outras atividades, a definir.
PERIODICIDADE DA REVISTA:
a) Manutenção dos 3 números por ano letivo, um em cada período.
AVALIAÇÃO:
A avaliação formativa far-se-á em grupo durante todo o processo e no final do ano letivo
será elaborado um relatório final. Poderão ser realizados relatórios intercalares caso se
considere necessário.
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