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INTERVENIENTES
DINAMIZADORES

Educadora Graça Rodrigues
Educadora Susana Peres

Educadora Sandra Gouveia
Professoras Bibliotecárias – Arminda

Ramos e Eulália Nunes
CONVIDADOS ---

TEMA COVID-19

RECURSOS
 Guião do programa;

 Gravação das intervenções das educadoras;

 História contada pela Professora Bibliotecária – O País dos

vírus

 Canções

https://youtu.be/CfNVtT_ltBg (Há um mundo de sonho)
https://youtu.be/xT8HIiFQ8Y0 (Toquinho Aquarela)
https://youtu.be/rJ356Jf71o4 (Gosto de flores)
https://www.youtube.com/watch?v=Pt8IutioM88 (Covid-19)

ESTRATÉGIAS Programa gravado, com intervenção direta de educadoras e
eventuais contactos telefónicos das crianças e seus pais

PROFESSORA
RESPONSÁVEL Maria Arminda Ramos

GUIÃO
LOCUTORA: “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “

I - INTRODUÇÃO
Audição de excerto da música https://youtu.be/CfNVtT_ltBg (Há um mundo de

sonho) – excerto

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos: (1ª gravação)

- Saudação aos ouvintes e comunidade educativa do AEA.

- Contextualização do nascimento do programa: parcerias e objetivos.

- Indicação do que é o COVID-19.

- Partilha de uma adivinha, da autoria das PB, Arminda e Eulália.

https://youtu.be/CfNVtT_ltBg
https://youtu.be/xT8HIiFQ8Y0
https://youtu.be/rJ356Jf71o4
https://www.youtube.com/watch?v=Pt8IutioM88
https://youtu.be/CfNVtT_ltBg
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Qual é coisa qual é ela
Não tem braços nem tem pernas
Não tem cara nem tem dente
Não é bicho nem é gente

Mas é perigosa e repelente?

- Momento de intervenção do público.

Abertura à intervenção do público.

Locutora:“A rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “
Audição de excerto da música https://youtu.be/CfNVtT_ltBg (Há um mundo de

sonho)- excerto

II – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Educadora Graça Rodrigues: (1ª gravação)

- Apresentação da educadora e saudação às crianças.

Educadora Sandra Gouveia: (1ª gravação)

- Apresentação da educadora e saudação às crianças.

Educadora Susana Peres: (1ª gravação)

- Apresentação da educadora e saudação às crianças.

Momento Musical:

https://youtu.be/xT8HIiFQ8Y0 (Toquinho Aquarela)

Educadora Graça Rodrigues: (2ª gravação)

Ora bem...então, o que é o Coronavírus? Explicação…

Educadora Sandra Gouveia: (2ª gravação)

Então, sabendo agora o que é o coronavírus e como é que ele passa de pessoa para pessoa,

Como é que nos podemos proteger? Explicação…

Educadora Susana Peres: (2ª gravação)

E, depois de falar da nossa proteção e higiene, vamos dialogar acerca do distanciamento

social, porque, nestes tempos “abraços e beijinhos, não!”. Explicação…

https://youtu.be/CfNVtT_ltBg
https://youtu.be/xT8HIiFQ8Y0
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Momento Musical:
https://youtu.be/rJ356Jf71o4 (Gosto de flores)

Educadora Graça Rodrigues: (3ª gravação)

Então, meus meninos e minhas meninas, já descobriram a adivinha? Então vamos lá

telefonar, para o nº 235 200 572 ou 235 200 574.

- Momento de intervenção do público – descoberta da solução para a adivinha.

Abertura à intervenção do público.
Locutora:“ :“A rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “

Audição de excerto da música https://youtu.be/CfNVtT_ltBg (Há um mundo de

sonho)- excerto

III – CONCLUSÃO

Educadora Sandra Gouveia: (3ª gravação)

Ora muito bem! Os meninos e as meninas estiveram muito atentos e participativos. Sabem

uma coisa? Eu acho que vocês agora já são capazes de fazer um desenho do Coronavírus...será

verdade?

Educadora Susana Peres: (3ª gravação)

Vamos agora, e para terminar o nosso programa, ouvir uma bela história, criada pela

professora Eulália e que a professora Arminda vai ler. Tentem, no final, fazer um lindo desenho

sobre o Coronavírus para os vossos pais nos enviarem. Combinado?

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos: (2ª gravação)

- Partilha da história – O País dos Vírus.

- Despedida breve.

O PAÍS DOS VÍRUS

(História de Eulália Nunes, adaptada e partilhada por Arminda Ramos)

Audição da música: https://www.youtube.com/watch?v=Pt8IutioM88 (Covid)

Desafio do programa:

- Criação de um lindo desenho do Coronavírus e envio.

https://youtu.be/rJ356Jf71o4
https://youtu.be/CfNVtT_ltBg
https://www.youtube.com/watch?v=Pt8IutioM88

