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26 anos a Educar para os Media 
 

O Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior, 
constituído em 2007, foi durante os primeiros 25 
anos de vida a Escola Secundária Nº3.  

A partir de 1990, alguns professores investiram no 
jornalismo escolar, numa articulação entre jornal, 
clube de rádio e clube de fotografia. 

O jornal escolar sobreviveu a muitas ameaças de 
natureza diversa, teve três ciclos de vida distintos,  
mas sempre orientados pela vontade de  Educar para 
os Media e de formar cidadãos mais esclarecidos. 

Após 26 anos de jornais, os objetivos mantêm-se.  



1990 -1993    

 

Em 1990 nasce o Informe 3, da responsabilidade do 
Clube de Jornalismo, com edição  continuada de três anos, 
servindo  de  laboratório ao Curso Complementar de 
Jornalismo-Turismo.   

Este título iniciou um percurso dialogante, participado 
por toda a comunidade, indiciador de uma grande 
apetência pela área da Comunicação e suportado, 
inicialmente,  pela publicidade de alguns fornecedores da 
escola.  

Em 1992 recebeu Menção Honrosa (100 mil escudos) 
do concurso  “Público na Escola”.  

 



1994 – 2001 
Com a introdução do Curso Tecnológico de 

Comunicação e Difusão no currículo em 1994,  iniciou-se  
um novo ciclo na edição do jornal. Os alunos de 
Comunicação passaram a editar o jornal e mudaram-lhe o 
nome para Reticências.  

No primeiro editorial lia-se que “[ o Reticências] é um 
jornal escolar com características muito especiais: resultou 
totalmente do trabalho dos alunos nas aulas de 
Comunicação.”  

E com este novo título iniciou-se mais uma fase que 
durou até 2001.  

 



2002 – 2006 
 

O fim do Curso tecnológico de Comunicação, a 
mudança de gestão, bem como as dificuldades no  
financiamento do jornal,  ditaram uma paragem que 
durou até 2006. 

 



2006-2017 
 
Em 2006 surge o J3D produzido pelos  professores da 

Oficina de Educação para os Media (oferta de escola),  
envolvendo os departamentos, docentes e associação de 
estudantes, inicialmente num formato mais pequeno (A4) 
e sem publicidade.  

No ano seguinte, o J3D jornal ganhou uma nova 
dinâmica,  devido ao apoio da Associação de Pais que lhe 
permitiu  a edição em formato tablóide, com cor.  

A verticalização da escola em 2007 e posterior passagem 
a agrupamento, obrigaram  a  uma tiragem maior. 



Objetivos do jornalismo escolar  
 

No início, os objetivos da produção do jornal  eram  
de ordem formativa e visavam facilitar   

 
•  a compreensão dos media, bem como noções 

gerais de ética e deontologia; 
 

•  o conhecimento do processo de produção da 
 informação, desde a agenda até à produção do 
 jornal impresso/ radiofónico /televisivo; 
 

• a compreensão da outros conteúdos como o da 
concentração dos media, por exemplo. 

 
 
  



Com o fim do Curso Tecnológico de Comunicação, os 
objetivos tornam-se  menos técnicos e passam a promover 
a Educação para a Cidadania e para os Media, 
desenvolvendo  nos jovens uma atitude mais crítica e 
interventiva perante a atualidade. 

 
Com a constituição do  agrupamento,  o J3D torna-se  

um jornal mais institucional, visando duas finalidades 
distintas mas complementares:  

 
• Continuar a Educar para a os Media e para a Cidadania , 

 
• Promover  o agrupamento e escolas que o integram, 

divulgando os seus projetos e atividades. 
 



Produção do jornal 
 

Redação: Biblioteca  Escolar 
 
Coordenação: Inicia o período de produção; apela à 
colaboração  (no Conselho Pedagógico, através do e-mail 
institucional); define a agenda com o Diretor e PAA; determina 
prazos; recomenda o respeito pelas normas (texto e fotos). 
Apela ao envolvimento dos alunos na produção das notícias. 
 

Intervenientes/redatores:  Coordenadores, responsáveis 
por  projetos (PES, Desporto escolar, …) Escola Segura, 
Bibliotecas Escolares, Psicóloga, Cursos Profissionais, outros 
docentes, alunos e Associações de  Estudantes e de 
Encarregados de Educação. 



Tratamento da informação:  
Receção e tratamento dos textos e fotografias ( correção, 
adequação ao género jornalístico, titulação…) 
Verificação da cobertura dos conteúdos 
Desenvolver novos contactos se necessário. 
 
Paginação:   
Definição do layout /nº de páginas/ cor/ publicidade 
Maquetagem e paginação do jornal. 
 
Impressão: 
Depois de paginado, corrigido e aprovado,  faz-se o pdf para 
enviar à  gráfica por e-mail. 
 
. 



 
 
 

 

Distribuição:  
 
O jornal é oferecido e disponibilizado na escola e nas 
bibliotecas do agrupamento.  
 
Os Diretores de Turma oferecem o jornal aos Encarregados 
de Educação nas reuniões trimestrais. 
 
A versão digital está disponível no portal do agrupamento. 
 
É enviado pela secretaria a várias instituições locais e 
nacionais ligadas à Educação, bem como aos nossos 
Parceiros. 
 



Práticas formativas 
 

O jornal promove  
 A produção de textos coletivos e individuais em 
 contexto de aula; 
 
 A leitura e análise do conteúdo do jornal e 
 compreensão de noções como a atualidade, seleção 

 de informação, entre outras; 
 
 A abordagem destas temáticas nas aulas de Educação 
 para a Cidadania com os Diretores de turma; 
 
Os professores bibliotecários promovem a leitura dos 
Jornais escolares, convidam os alunos a produzirem 
notícias e fomentam as literacias da informação e dos 
Media (Referencial aprender com os media, no 1º ciclo) 



 
 
 

Eventos marcantes 
 

Programa FAX (CE)   
FIP – Festival Internacional de Imprensa Jovem                 

(entrevista a Mário Soares) 
 

Fórum de produção dos Media , Lisboa  
(com Jorge Sampaio e Marçal Grilo) 

 
Concurso Público na Escola (6 edições) 

 
Semana dos Media (14 edições) com especialistas dos media, 
jornalistas de órgãos nacionais, associações ligadas aos media 

 
Concurso “Entre Palavras” do JN 

 
ClimaEdumedia 

 
 



 
 
 

Instituições de apoio 
 

Clémi - documentação inicial sobre jornalismo escolar 

Instituto de Inovação Educacional  

Formação, revistas, eventos 

Público na Escola 

Concursos, cadernos formativos, visitas de estudo,  

Como fazer o Jornal escolar,… 

Museu dos Transportes e Comunicações 

– Exposições, workshops  

Museu da Imprensa 

Palestras, exposições, visitas de estudo 

JN/DN 

Concursos, visitas de estudo, formação 

Media locais 

Colaboração, encontros, visitas de estudo 

 

 
 
 

 
 

 



J3D de dezembro 2016 
 
    

 
 

Temas/notícias 

Mandarim nas escolas de SJM/Espinho 

Prémio “Cientistas e artistas” 

Projeto Literacia 3D 

III Gala OJ: prémios  Excelência  e Valor 

Opinião dos alunos sobre este prémio 

Adesão à Eco-Escolas 

Parlamento dos Jovens  

GAP Year e voluntariado 

Nova Associação de Estudantes 

Dia Internacional da pessoa com deficiência 

A Democracia pelo  CES 

Encontro com Ana Maria Magalhães 

Mês Internacional da Biblioteca Escolar 

Encontro de Ilustração de SJM (várias) 

Mostra Cultural e Gastronómica 

Fator OJ 

Projeto Preconceito 

Halloween 

Visita de Estudo ao  IP de Fotografia 

Intercâmbio alunos 12º ano/JI 

Exposição Rosa-dos -ventos 

Dia Mundial da Alimentação 

Dia da Luta contra a Sida 

Saúde Oral  

Quando alunos viram professores 

A evolução dos transporte 

S. Martinho 

Veio o milho até à escola 

O lugar da Filosofia 

Saber e ser 

Visita de Estudo à Golegã 

Visita ao PC e ao MAAT 

Corta-Mato – Desporto Escolar  

Um dia para recordar 

Os meus atletas 

Aldeia de Natal 

Caderno  Destacável : Projeto Educativo 

Anúncios: CNL / Olmar 

11% 

29% 

14% 
13% 

31% 

2% 

Produção de notícias 

Direção Departamentos Docentes

Bibliotecas Alunos Associação Pais

J3D  
Características 

Trimestral 
Formato A3  

20 páginas a cor 
Destacável PE 
Tiragem: 1500 

J3D  
Software 

Word 
idesign 

Photoshop 
Gmail, 

Wetransfer 




