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  Editorial de apresentação 

O Vale de Palavras inicia um projeto que 

remete para um espaço transversal à escrita, à 

leitura, mas também ao meio escolar, social e 

cultural, reforçando o significado do nome 

agrupamento.  

O Vale de Palavras deseja ir além da divulgação 

de acontecimentos escolares, centrando-se na 

construção de um pensamento próprio e de uma 

visão crítica sobre a comunidade escolar e 

local, a sociedade, o mundo. Por isso, na sua 

ambição de se constituir como um exercício de 

desenvolvimento da cidadania, também 

pretender transpor um projeto de caráter 

pedagógico. Daí a importância do contributo e 

participação de alunos, professores, 

funcionários, pais e instituições ou 

personalidades da comunidade; daí que a 

relevância do Vale de Palavras no 

fortalecimento da identidade do agrupamento 

apenas se possa concretizar se for entendido 

por todos como um instrumento alargado de 

comunicação, permitindo que os diferentes 

atores se aproximem nesta proposta de 

reconfiguração do espaço comunitário. 

Apesar do seu estádio embrionário, existem 

algumas intenções editoriais de que constam 

uma equipa de redação, constituída por alunos 

de diferentes níveis etários para que os leitores 

tenham a possibilidade de encontrar no Vale de 

Palavras rubricas e temas do seu interesse e 

uma equipa de coordenação para a revisão de 

textos e paginação constituída, 

respetivamente, pelas professoras Graça Santos 

e Margarida Pires. 

O Vale de Palavras apresentar-se-á sob a forma 

de newsletter devido a preocupações 

ecológicas e económicas, à necessidade de 

potenciar o uso do digital e à rapidez de 

circulação. 

Os textos, da notícia à crónica, passando pela 

entrevista e reportagem, bem como os temas e 

espaços lúdicos, deverão ser propostos à equipa 

de coordenação do jornal. Assim,  as sugestões 

para o primeiro número, a sair em maio, podem 

ser enviadas para vdp@valeaveiras.pt até dia 20 

de abril; também os alunos que pretendam 

fazer parte da equipa de redatores devem, com 

a maior brevidade, enviar para o mesmo 

endereço eletrónico, a sua identificação 

(nome, ano, turma). 

Pel’o Vale de Palavras: M. Graça Santos 
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Ilustração Escola 

Digital Crónica 

Leitura Entrevista 

Cidadania Imagem 

Criatividade Inclusão 

Saber fazer equipa 
Reportagem Opinião 

Comunidade 

História Educação 

Jornal Empatia 

Geografia Alteridade 

Físico Química 

Educação Visual 

Formatação Inglês 
Informática Projeto 

Redação Espaço 

Revisão Grafismo 

Social Imprensa 

Português Tempo 

Ciências Naturais 

Crucigrama aluno 
Lúdico Jornalismo 

Matemática Tradições 

Banda desenhada 
Cooperação Atividade 

Diário Interação 

escrita Semanário 

Palavras cruzadas 

Francês Expressão  
Educação Física Texto  

histórias Desporto 

Street art Identidade 
Cultura estética 
Espanhol Cinema 

Ciências da Natureza 

Comemorações 
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