
 

 

 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE FRAGOSO 

 

 

                       

CLUBE “Atualidades, Jornalismo e Fotografia” 

               

 

 

Equipa Dinamizadora:  

José Reis; Octávio Tomás; Rosária Couto 

                             

 

Ano letivo  

2021/2022 

Aprovado em Conselho Pedagógico a: 17/11/2021 



Clube Atualidades, Jornalismo e Fotografia 
 

2 

 

 

 

Índice 

 

1. Introdução      

 

3 

2. Articulação com projeto educativo 3  

3. Objetivos 3 

4. Descrição do projeto 4 

5. Proposta de atividades a realizar 4 

6. Orçamento 5 

7. Monitorização 5 

8. Avaliação 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clube Atualidades, Jornalismo e Fotografia 
 

3 

 

1. Introdução 

 

O clube de Jornalismo, Atualidades e Fotografia, que se insere na Estratégia 

de Educação para a Cidadania de Escola, surgiu com a necessidade de desenvolver 

o sentido critico nos alunos.  

Temos como objetivo contribuir para o desenvolvimento no aluno de 

capacidades orais e escritas, como emissor e recetor de informação; familiarizar os 

alunos com todo o trabalho que envolve o processo da produção jornalística; 

desenvolver as aptidões dos alunos no domínio das novas tecnologias da 

informação e comunicação.  

Neste sentido, o Clube de Jornalismo pretende ser um espaço onde se 

relatam os acontecimentos do quotidiano através dos diferentes suportes disponíveis 

e onde se orienta a comunidade escolar para uma boa prática de cidadania.  

 

2. Articulação com o projeto Educativo do Agrupamento 

 

Eixo 1 – Liderança e gestão. 

OC6 – Otimização dos circuitos de informação e comunicação interna e externa. 

OE1 – Desenvolver com eficácia mecanismos de gestão interna e externa da 

informação/comunicação. 

 

Eixo 2 – Prestação do serviço educativo. 

OC2 – Melhorar o desenvolvimento de aprendizagens significativas. 

OE3 – Planear atividades que desenvolvam nos alunos competências ao nível da 

pesquisa, pensamento crítico, comunicação, criatividade e colaboração.  

 

 

3. Objetivos 

O Clube Atualidades, Jornalismo e Fotografia centra a sua ação nos seguintes 

objetivos:  

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

como emissor e recetor de informação;  
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- Familiarizar os alunos com todo o trabalho que envolve o processo da produção 

jornalística; 

- Desenvolver as aptidões dos alunos no domínio das novas tecnologias da 

informação e comunicação; 

 

4. Descrição do projeto 

 

A denominação do Clube surgiu depois de se constatarem as fragilidades dos 

alunos ao nível do espírito crítico, em analisar criticamente temas da atualidade, 

assim como o pouco conhecimento e envolvimento dos mesmos nas atividades 

escolares.  

O Clube surge, então, como espaço informal de partilha e discussão de 

informação, quer ao nível local como global e tem como principais destinatários 

alunos do 3º ciclo, embora esteja também aberto a alunos do 2º ciclo. 

Funciona todas as quintas-feiras, entre as 16h30 e as 18h00, na biblioteca 

escolar.  

Os principais recursos materiais utilizados são os computadores e a máquina 

fotográfica. 

5. Propostas de atividades a realizar 

 

O clube propõe-se levar a cabo as seguintes atividades: 

- Fazer a cobertura jornalística das atividades do PAA (sempre que os alunos do 

clube o possam fazer); 

- Dinamizar o jornal online Eco das Escolas de Fragoso e colaborar na Revista do 

Agrupamento; 

- Pesquisar e debater temas da atualidade; 
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6. Orçamento 

 

Possibilidade de participar numa visita de estudo a um órgão de comunicação 

(Barcelos, Braga ou Viana), sendo necessário custear a deslocação, estimando-se 

um valor aproximado de 100 euros. 

 

7. Monitorização 

Trimestralmente, será elaborado o balanço das atividades desenvolvidas e 

serão apresentadas as conclusões na reunião de clubes e projetos. 

 

8. Avaliação 

No final do ano será produzido um relatório, a apresentar ao diretor, do 

trabalho realizado no clube/projeto onde constarão: as atividades realizadas; o 

balanço realizado pelos alunos através de um inquérito; o balanço dos 

dinamizadores. 

 

 

 

Fragoso, 04 de março de 2022 

 

Os professores responsáveis, 

_____________________      ______________________         _____________________ 

(José Reis)                                           (Octávio Tomás )                                                 ( Rosária Couto)                  


