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Nome da 
atividade 

Descrição 
Objetivos 

do PAA 
Público Alvo 

Local de 
Realização 

Data Mês Escolas 
Anos de 

escolaridade/
ciclos 

Turmas Dinamizadores 

Ateliê aberto de 
jornalismo 

-Trabalho de 
jornalismo a 
desenvolver em 
pequeno clube 
flexível para alunos, 
de acordo com a 
disponibilidade de 
alunos / turmas e a 
professora 
coordenadora do 
projeto RO.                                                                                                                                                                         

Geral-  
Promover o 
sucesso 
educativo.                                                                                                                               
Específico - 
Reforçar as 
competênci
as da leitura 
e da escrita 
orientada e 
criativa. 

Alunos Salas de 
aula ou 
Biblioteca 

Ao 
longo 
do ano 
letivo 

-- Escola 
sede 

Geral Geral Conceição 
Jorge 

Divulgação de 
trabalhos e 
iniciativas do 
Agrupamento 

- Realização de 
notícias, entrevistas e 
fotorreportagens de 
atividades do 
Agrupamento, 
colaborando com os 
vários 
estabelecimentos de 
ensino na revisão de 
texto e seleção de 
imagens.                                                                                                                                                                                                        
- Publicação em 
jornais em formatos 
de papel e «on-line» 
da região.                                                                                                                                                                                                                                      

Geral - 
Desenvolver 
literacias 
(cultural, 
literária, 
digital,...). 
Valorizar o 
agrupament
o junto da 
comunidade
.                                                                                                                                                                        
Específico - 
Funcionar 
como um 
recurso de 
cobertura 
jornalística, 
dando 
maior 
visibilidade 
às 

Alunos e 
docentes 

Escolas Ao 
longo 
do ano 
letivo 

-- Geral Geral Geral Conceição 
Jorge 
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iniciativas e 
boas 
práticas do 
Agrupamen
to. 

O Ouriço na 
Rádio dos 
Miúdos 

- Entrevistas em 
direto.                                                                                                                                                                                                              
- Anúncio de 
atividades.                                                                                                                                                                                                            
- Outro tipo de 
colaboração ao 
alcance das 
coordenações do 
Ouriço e da Rádio da 
escola.                                                                                                                                                                                                                                   

Geral - 
Promover a 
cidadania. 
Desenvolver 
literacias 
(cultural,...)                                                                                                  
Específico - 
Articular 
com outros 
clubes / 
projetos.  

Comunidade 
escolar 

Estúdio da 
Rádio dos 
Miúdos 

2º e 3º 
períod
os 

Janeir
o - 
junho 
2022 

Escola 
sede 

Geral Geral Conceição 
Jorge 

Placar Notícias e 
outras delícias 

- Colaboração na 
exposição e 
atualização de 
cartazes, notícias e 
outra informação no 
placar de entrada do 
Polivalente. 

Geral - 
Valorizar a 
escola na 
comunidade
. Promover 
a cidadania.                                                                        
Específico - 
Colaborar 
na 
divulgação 
de 
atividades 
intra e extra 
escolares 
oferecidas 
pela / à 
escola. 

Comunidade 
escolar 

Placar 
grande do 
Polivalente 

Ao 
longo 
do ano 
letivo 

-- Escola 
sede 

Geral Geral Conceição 
Jorge 



REPORTER OURIÇO – ANO LETIVO 2021/2022 
 

"Escola Amiga da 
Criança" 

- Renovar a inscrição 
no concurso anual da 
editora Leya, da 
CONFAP e do 
psicólogo Eduardo Sá. 

- Valorizar a 
escola e o 
agrupament
o junto da 
comunidade 
escolar e da 
local. 

Comunidade 
escolar 

Página da 
iniciativa 

3º 
períod
o 

junho 
2022 

Escola 
sede 

Geral Geral Conceição 
Jorge 

No programa 
Radar XS - RTP 

- Adesão ao convite 
de uma jornalista do 
programa da RTP 
sobre atividades 
extracurriculares. 

Geral - 
Valorizar a 
escola na 
comunidade
. Promover 
a cidadania.                                                                        
Específico - 
Divulgar o 
clube / 
projeto 
dentro e 
fora da 
escola. 
Motivar os 
alunos para 
a prática de 
jornalismo. 

Alunos Auditório 
ou outro 
espaço 
disponível 
na escola 

2º 
períod
o 

janeir
o 
2022 

Escola 
sede 

2º e 3º ciclos Alunos 
que já 
participa
ram no 
projeto 

Conceição 
Jorge 

 


