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Título: 

Fio condutor 

Escola / Agrupamento de Escolas: 

Escola Secundária Campos Melo 

Localidade: 

Covilhã 

Descrição do projeto: 

Tal como o nome indica, o Fio Condutor pretende estabelecer um elo de ligação entre a comunidade 
educativa e a comunidade local, regional e mesmo internacional. Com efeito, o nosso jornal trimestral chega 
a todos os pontos do país e estrangeiro, pois é um suplemento do jornal local "Notícias da Covilhã" e tem, 
paralelamente, uma edição destinada à comunidade educativa. Trata-se de um projeto que integra o PE e visa 
dar a conhecer toda a mundividência escolar. 

Formato: 

Jornal A3 (ou tamanho 
aproximado) 

Tiragem média:  

Mais de 1000 exemplares. 
N.º médio de páginas: 

12 
Preço: 

Gratuito. 
Ano de início da publicação: 

1991 

N.º de colaboradores: 

 70 (50 alunos, 20 docentes) 
Tipo de edição: 

Jornal impresso 
Periodicidade: 

Trimestral 
Nível de escolaridade: 

Educação Secundário. 
Secções regulares: 
Associação de Pais, Desporto, Editorial, Entrevistas, Notícias, Exposições, Comemorações de efemérides, Iniciativas promovidas pelos Clubes, outras iniciativas 
promovidas pela escola, Intervenção cívica, Usos e costumes, património e história da região. 
I -Capa - elaborada com a colaboração dos alunos do Curso de Artes; II - Pensar o futuro (página institucional destinada à Direção da Escola; Conselho Geral; 
Associação de Pais, etc.); III - Concursos; IV e V - Há mais vida para além das aulas; VI - Artes é na Campos (notícias sobre exposições e atividades dos alunos de 
Artes); VII - Escola solidária (notícias sobre ações de voluntariado; parcerias com Instituições e Associações) VII -  Clubes (notícias sobre as atividades dos vários 
Clubes); VIII e IX- Vozes (textos de alunos e professores sobre temas diversos - crónicas, artigos de opinião); X e XI - Biblioteca (atividades e projetos da BE); XII - 
Divulgação de projetos de nível nacional e internacional em que a Escola se integra. 
Áreas de Educação para a Cidadania tratadas no Jornal: 
Dimensão Europeia da Educação, Educação Ambiental / Desenvolvimento 
sustentável, Ed.Financeira, Ed. Intercultural, Ed. para a Igualdade de Género, 
Ed. para a Saúde e a Sexualidade, Ed. para o Desenvolvimento, Ed. para os 
Direitos Humanos, Ed. para os Media, Promoção do Voluntariado. 

Âmbito de realização: 

Escola, Clube de Jornalismo, Biblioteca, distribuído com um jornal local. 

Géneros jornalísticos: 
 Editorial, Entrevistas, Notícias, Recensões e Reportagens. 

ISSN: 

___ 

URL: 

http://www.camposmelo.pt/images/fio_condutor/2013-04/ 
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