
Projeto “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-Escolar”

Agrupamento de Escolas de Arganil
Ano letivo 2019-20

Guião de Programa de Rádio

ATIVIDADE “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “
Calendarização 2º programa – 30 de abril de 2020

INTERVENIENTES
DINAMIZADORES

Educadora Aida Madeira
Educadora Kitty Gomes

Educadora Margarida Rêgo
Professora Bibliotecária Arminda Ramos

CONVIDADOS ---

TEMA AS PLANTAS

RECURSOS
 Guião do programa;

 Gravação das intervenções das Professora Bibliotecária e

educadoras;

 História contada pela educadora Kitty – A árvore da

escola, de Antonio Sandoval e Emilio Urbermaga

 Canções

https://www.youtube.com/watch?v=ktZG7g3Nu_4

https://www.youtube.com/watch?v=_npk_CmCXKg

https://www.youtube.com/watch?v=_LzQ_2wkPsM

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://www.youtube.com/watch?v=_LzQ_2wkPsM

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos: (1ª gravação)

- Saudação aos ouvintes e comunidade educativa.

https://www.youtube.com/watch?v=ktZG7g3Nu_4
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- Apresentação das colegas.

- Contextualização do programa e da temática a abordar – As Palntas.

- Leitura de um poema A ROSA, extraído do livro ABC das flores e dos frutos, da autoria de

Rosa Lobato de Faria.

- Desafio à participação dos ouvintes.

Gostaram do poema?? Concordam que as rosas, sejam de que cor forem, são mesmo

muito lindas? Gostam de rosas? Gostam de plantas?

Qual é a planta de que mais gostam?

- 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://www.youtube.com/watch?v=_npk_CmCXKg

II – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Educadora Aida Madeira: (1ª gravação)

- Apresentação da educadora e saudação individual aos seus meninos e meninas.

Educadora Margarida Rêgo: (1ª gravação)

- Apresentação da educadora e saudação individual aos seus meninos e meninas.

Educadora Kitty Gomes: (1ª gravação)

- Apresentação da educadora e saudação individual aos seus meninos e meninas.

Momento Musical:

Excerto: https://www.youtube.com/watch?v=_npk_CmCXKg

Educadora Aida Madeira: (2ª gravação)

- Evolução das plantas ao longo dos tempos - Explicação…

- Partes de uma planta e suas principais funções – Explicação

Educadora Margarida Rêgo: (2ª gravação)

https://www.youtube.com/watch?v=_npk_CmCXKg
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- Utilidades das plantas: medicinais, ornamentais, têxteis, cosméticas… - Explicação…

Momento Musical: (excerto)

https://www.youtube.com/watch?v=_npk_CmCXKg

- 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://www.youtube.com/watch?v=_npk_CmCXKg

III – CONCLUSÃO

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos: (2ª gravação)

- Introdução da leitura da história pela educadora Kitty.

- Despedida e indicação da temática da próxima semana.

Educadora Kitty Gomes: (2ª gravação)

- Leitura da história A árvore da escola, de Antonio Sandoval, pela educadora Kitty.

Momento Musical:

https://www.youtube.com/watch?v=ktZG7g3Nu_4

Desafio do programa:

- Criação de um lindo desenho de continuidade da história A árvore da escola.

https://www.youtube.com/watch?v=_npk_CmCXKg
https://www.youtube.com/watch?v=_npk_CmCXKg
https://www.youtube.com/watch?v=ktZG7g3Nu_4

