
                                                                                                                 Ficha de Jornal escolar 
 

 

Título: 

LOL 

Escola / Agrupamento de Escolas: 

Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes / Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes. 
Localidade: 

Portimão. 
Descrição do projeto: 

O jornal surgiu de uma iniciativa de dois alunos do 10.º ano, que contactaram o professor bibliotecário para a 
concretização do projeto. O jornal é feito por alunos e para alunos, cabendo ao professor bibliotecário, 
apenas, a supervisão geral. Foi concebido de forma a ser um jornal digital, embora se imprimam alguns 
exemplares para disponibilizar nos espaços mais frequentados da escola. Tem secções de literatura, cultura, 
curiosidades, vida da escola e vida cultural da cidade. 

Formato: 

Jornal A4. 
Tiragem média:  

Menos de 50 exemplares. 
N.º médio de páginas: 

20 
Preço: 

Gratuito. 
Ano de início da publicação: 

2014 
N.º de colaboradores: 

 10 (9 alunos, 1 docentes) 
Tipo de edição: 

Jornal de edição dupla (impresso e 
digital). 

Periodicidade: 

Mensal. 
Nível de escolaridade: 

Ensino Secundário e Ensino Profissional 

Âmbito de realização: 

Escola, Disciplina. 

Secções regulares: 
Crónicas, Desporto, Editorial, Entrevistas, Notícias, Reportagens, Colóquios, Conferências e Palestras, Exposições, Iniciativas promovidas pela escola, Usos e 
costumes, património e história da região. Editorial; «Disce» - secção destinada à apresentação de recensões de livros ou filmes e à apresentação de textos 
literários, da autoria dos alunos; Curiosidades - apresentação de temáticas do interesse dos alunos, relacionadas com a sociedade contemporânea e a vida dos 
jovens, numa perspetiva cultural; Escola - entrevistas e reportagens sobre assuntos da vida da escola; Desporto - atividades desportivas associadas à escola ou à 
vida da cidade; ´Bora sair - apreciação crítica/divulgação de eventos culturais, na cidade de Portimão; A psicóloga responde - esclarecimento de dúvidas, 
apresentadas pelos alunos, sobre temáticas relacionadas com a vida dos adolescentes.  

Áreas de Educação para a Cidadania tratadas no Jornal: 

Educação para a Saúde e a Sexualidade 

Géneros jornalísticos: 

 Crónicas, Editorial, Entrevistas, Notícias, Recensões e Reportagens. 
ISSN: 

___ 

URL: 

http://lolesmtg.com/  
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