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A. Justificação/Enquadramento
O Jornal escolar do Agrupamento resulta duma proposta do Director cuja
finalidade é a de se constituir como um espaço/elo de ligação, que potencia
e operacionaliza a aproximação e a comunicação entre a comunidade
educativa do Agrupamento. Perspectiva se, desta forma, que o resultado
das dinâmicas criadas com a elaboração do Jornal Escolar possibilite o
sucesso educativo e a formação integral dos alunos, bem como a
consolidação positiva das relações entre a escolas que constituem o
Agrupamento de Leça da Palmeira/Santa Cruz, entre si, e a comunidade
educativa.

B. Objetivos
 Possibilitar a partilha e a divulgação de experiências educativas
vividas.
 Estimular o gosto e prática da leitura e da escrita.
 Envolver

a

comunidade

escolar

em

metodologias

de

aprendizagem proactivas e colaborativas.
 Divulgar factos relevantes da vida escolar.
 Fomentar o gosto pela investigação e aprofundamento das
aprendizagens

C. Modelo de organização geral do Jornal
1.1. Editorial (da responsabilidade da Editora do Jornal ou de quem
esta convide)
1.2. Secções do Jornal: Participação da comunidade educativa
O Jornal será construído com a participação de todas as escolas do
Agrupamento.

1.2.1 Pré-escolar e 1º CEB
Será disponibilizado um espaço definido e padronizado para cada
escola, sendo da responsabilidade do respectivo corpo docente a triagem e
organização das «noticias/informações» que pretendem ver publicadas. A
organização das escolas é a que está administrativamente definida, excepção
feita ao JI Monte Espinho que deverá figurar no jornal de forma autónoma. As
propostas de «página» devem ser enviadas para a Editora do Jornal para que
proceda à organização e revisão final do mesmo.
1.2.2. 2º e 3º Ciclos
Será disponibilizado um espaço definido e padronizado para cada
Departamento, sendo da responsabilidade do respectivo Coordenador fazer a
gestão,

com

os

respectivos

docentes,

do

espaço

atribuído

e

das

«notícias/informações» a serem publicadas. Salvaguarda-se que a áreas
disciplinares de EV, EVT e ET, bem como Educação Física e Educação
Musical e Educação Especial terão, cada uma, espaço próprio a ser gerido
entre elas. O Coordenador do Departamento/área disciplinar, envia as
propostas de «página» para a Editora do Jornal para que esta proceda à
organização e revisão final do Jornal.
1.2.3. Projetos
Será disponibilizado um espaço definido e padronizado para os projetos,
sendo da responsabilidade da respectiva Coordenadora dos projetos fazer a
gestão, com os coordenadores de cada projeto, do espaço atribuído e das
«notícias/informações» a serem publicadas. A Coordenadora dos projetos
envia as propostas de «página» para a Editora do Jornal para que esta proceda
à organização e revisão final do Jornal.
1.2.4. Outros
O Jornal escolar está aberto a outras participações (Bibliotecas,
Associação de Pais, Direcção, Autarquia …) devendo cada interessado
articular de forma directa com a Editora do Jornal.
1.2.5. O Jornal tem três edições ao longo do ano e que correspondem a
cada um dos três períodos letivos. Excecionalmente, por proposta do diretor ou

de outra estrutura/serviço, o Jornal pode ter edições especiais.

D. Divulgação/Avaliação
A divulgação é feita em suporte físico com a disponibilização de cópia a
todos

os

estabelecimentos

de

ensino/Biblioteca

e

através

da

disponibilização, à comunidade educativa, do link que permite a
visualização do Jornal online.
A avaliação do projeto acompanha a calendarização da avaliação do
Plano Anual de Atividades e resulta numa apreciação descritiva, na qual
consta a apreciação dos pontos facos e dos aspetos a melhorar.
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