
 
 

PROPOSTA DE PROJETO PARA O ANO LETIVO 2017/2018 

 

NOME DO PROJETO/CLUBE: Rádio Escolar de Ribeira do Neiva 

 

1. Proponentes: Isabel Soares e Isabel Barbosa 

 

1.1-  Estabelecimento(s) de Ensino onde se pretende desenvolver as atividades: Escola Básica 

de Ribeira do Neiva 

 

2. Objetivos:  

 Proporcionar aos alunos recursos diversificados e oportunidade para o desenvolvimento da 

competência linguística e das técnicas de rádio; 

 Contribuir para a diversificação de interesses dos alunos; 

 Oferecer à comunidade escolar informação e entretenimento durante os intervalos letivos ou 

durante o decorrer de eventuais atividades escolares; 

 Divulgar trabalhos e atividades desenvolvidas na e pela escola e por outros parceiros; 

 Desenvolver o espírito de equipa e fortalecer laços e relações interpessoais. 

 

3- O projecto procurará dar resposta a algumas necessidades diagnosticadas na comunidade 

escolar, nomeadamente: 

 Dificuldades na leitura e na escrita; 

 Pouca autonomia por parte dos alunos. 

4. As competências a desenvolver são: 

 Exercitar a oralidade e a escrita na elaboração e apresentação das notícias; 

 Desenvolver a criatividade e o senso crítico dos alunos; 

 Educar os alunos para o cumprimento das regras base estabelecidas; 

 Ensinar os alunos a entender e a usar os equipamentos e o software de gestão da rádio. 

5. As atividades previstas no projeto são:  

 Participação na festa de Natal; 

 Realização e divulgação de concursos (interdisciplinaridade com os diferentes 

departamentos, outros projetos,…) 



 
 

 Divulgação de atividades e efemérides em articulação com os vários parceiros da 

comunidade educativa; 

 Cooperação em atividades que exijam o uso do equipamento da rádio (Corta-Mato; 

Pancake Race,…) 

6. Recursos Humanos: 

Alunos 

7.Recursos físicos: 

Equipamento de rádio  

8. Sugestão de horário de funcionamento: 

Ao longo do ano letivo, todos os dias, nos intervalos: 9:55h às 10:10h; 13:20h às 13:35h; 15:05h às 

15:20h. 

9. Avaliação do projeto/Clube: 

 Autoavaliação (aluno); 

 Relatório crítico do trabalho desenvolvido (coordenadores). 

O Coordenador deverá fazer um relatório das actividades desenvolvidas, no fim do 1ºperíodo e no 

final do ano letivo a reportar à coordenadora de projetos, onde deverá constar: 

 

 Dinamizador; 

  Colaboradores; 

 Descrição/Sumário; 

  Principais atividades desenvolvidas; 

 Aspetos a modificar; 

 Avaliação da concretização dos objetivos gerais; 

  Nº total de participantes ao longo do projeto; 

  Conclusões/ Impacto do projeto / Continuidade 

 Mais valias para a concretização do sucesso escolar dos alunos e para a Escola. 

     Data: 27 de junho 2017 

A/O(s) Responsável/Responsáveis: Isabel Soares e Isabel Barbosa 


