
ANO LETIVO DE 2020 – 2021  

Relatório das atividades desenvolvidas no 1.º semestre  

Disciplina de Medi@rte:  

● Realizámos as atividades propostas, à exceção da turma F do 8.º ano, lecionada pelo prof. 

José Carlos Soares que, devido à interrupção das atividades letivas decretada pelo governo a 

partir do dia 21 de janeiro, não pode ter a última aula do semestre, na sexta-feira, dia 22 de 

janeiro. Aguardamos instruções sobre o que fazer, já que os alunos estiveram todas as aulas 

do 2.º período a realizar um trabalho que não puderam terminar. 

Rádio Escolar:  

  

● Embora a rádio continue a funcionar em todos os intervalos, decidimos tomar as seguintes 

medidas, devido à pandemia: 

○ O único intervalo diário em que os alunos podem ir à rádio é no intervalo entre as 9h55 

e as 10h15; 

○ Em cada dia, só vai um único aluno; 

○ Ao entrar na rádio, o aluno deve higienizar as mãos com álcool gel; 

○ Deve mexer no mínimo de aparelhos possível; 

○ Após a utilização, o aluno deve limpar com o líquido desinfetante todos os 

equipamentos em que tocou, bem como o tampo da mesa 

● Procuraremos formas alternativas de celebrar o 23.º aniversário da Rádio Impacto, a 13 de 

fevereiro, Dia Mundial da Rádio; 



Televisão Escolar:  

• Fizemos a filmagem da entrega dos diplomas aos alunos de mérito e da peça de Teatro 

“Payassu”; 

• Ao fim de alguns meses de interregno, devido à saída da escola do professor responsável pelo 

circuito interno de televisão, foi finalmente possível em dezembro reativar o sistema, que esteve 

em testes nos primeiros dias do 2.º período; 

• Durante a semana passada, chegou um televisor de grandes dimensões para ser instalado no 

átrio principal; 

• Estamos a preparar um canal semelhante a uma emissão de televisão, a que demos o nome de 

AEFC.tv; 

• Este canal, para além de poder ser visto nos ecrãs do átrio e do Espaço Solidário, estará, 

brevemente, disponível através da internet, podendo ser visto em qualquer browser; 

• Por esta razão, vamos solicitar a todos os professores, diretores de turma, coordenadores de 

projetos, etc., que nos enviem informações, acompanhadas de imagens ou vídeos, quer para 

mostrar as atividades realizadas, quer para divulgar atividades que se venham a realizar. 

   

 

 

 

 

 

O professor responsável,  

Paulo Martins  


