
 

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 8º programa – 18 de junho de 2020 

INTERVENIENTES 
DINAMIZADORES 

Educadora Graça Rodrigues 
Educadora Susana Peres 

Educadora Sandra Gouveia 
Educadora Aida Madeira 

Professora Bibliotecária Arminda Ramos 

CONVIDADOS --- 

TEMA Os Animais 

 
RECURSOS 

 

•  Guião do programa;  

• Gravação das intervenções das Professora Bibliotecária e 

educadoras; 

• Partilha de História pela PB:  A que sabe a lua, de Michael Grejeniec: 

• Canções: 

No programa 

José Barata Moura - Fungagá da Bicharada  https://youtu.be/uGdl-3bfKp8 

Sónia Araújo - Gosto de Animais    https://youtu.be/l_kiHxWW08s 

Na Quinta do tio Manel    https://youtu.be/cOEJkRwmzew 

Passarinhos a Bailar   https://youtu.be/ITUV-zRBAGQ 

Abelha Maia (original)  https://youtu.be/uCz2MStQlnI 

 

Uma sugestão a mais para eventuais momentos “mortos”: 

O Cucu na Floresta  https://youtu.be/u-_ddoWuK64 

ou 

Cinco Patinhos   https://youtu.be/4gAfKF6nxW4 

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  

 

https://youtu.be/uGdl-3bfKp8
https://youtu.be/l_kiHxWW08s
https://youtu.be/cOEJkRwmzew
https://youtu.be/ITUV-zRBAGQ
https://youtu.be/uCz2MStQlnI
https://youtu.be/u-_ddoWuK64
https://youtu.be/4gAfKF6nxW4


 

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

 

Audição de música na íntegra -   
José Barata Moura - Fungagá da Bicharada  https://youtu.be/uGdl-3bfKp8 

 
 

 Professora Bibliotecária: Arminda:(1ª gravação_Minda) = 7:04 

           - Abertura do programa com saudação aos ouvintes, comunidade educativa, especialmente 

às crianças do pré-escolar. 

             - Partilha de uma história A que sabe a lua?, de Michael Grejniec (Kalandraka). 

             - Lançamento de desafio:  
          

             Mas, de todos os animais (o macaco, a zebra, o leão, o rato, a tartaruga, o raposo, a girafa, o 
elefante), apenas um conseguiu arrancar um pedacinho à lua.  
Qual foi esse animal? O Rato 
Quando saboreou a lua, ao que lhe soube? A queijo 
Quando este animal deu uma migalha da lua ao macaco, ao que lhe soube a lua? A banana 
 

       - Momento de intervenção do público – resposta às questões colocadas. 

Abertura à intervenção do público. 

Qual foi esse animal? O Rato 

Quando saboreou a lua, ao que lhe soube? A queijo 

Quando este animal deu uma migalha da lua ao macaco, ao que lhe soube a lua? A banana 

Locutora: “A rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “  
Audição de excerto da música  -   

Sónia Araújo - Gosto de Animais    https://youtu.be/l_kiHxWW08s 

II – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
 

Educadora Susana Peres + crianças do pré-escolar:  

                     (1ª gravação_Susana) = 6:19 
                                                            + 
                     (2ª gravação_Susana) = 2:43 

               - Apresentação. 

      - Tipos de animais (aves, peixes, mamíferos, répteis, insetos) e distinção entre animais 

domésticos, selvagens e de estimação. 

              (intervenção da educadora + gravações de alguns meninos da sala). 
 

Educadora Aida Madeira + crianças do pré-escolar:  

                     (1ª gravação_Aida) = 1:25 

               - Apresentação. 

https://youtu.be/uGdl-3bfKp8
https://youtu.be/l_kiHxWW08s


 

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

 

                     (2ª gravação_Aida e criancas_ARG) = 3:22 

              - Animais da escola e o que comem…. 

                     (3ª gravação_adivinhar sons_Aida) = 1:43 

      - Ouvir sons dos animais domésticos e as crianças adivinham a que animal correspondem. 

              (intervenção da educadora + gravações de alguns meninos da sala). 

 

Professora Bibliotecária: Arminda:(2ª gravação_Minda) = 0:34 + Sons_paraAdivinhar 

= 0:22 e 0:07 

            - 2ª gravação da profª Arminda – introdução do desafio de audição e identificação de vozes 

de 3 animais selvagens. 

           - Audição de 3 sons de animais selvagens: 1.º, 2.ºsons=0:22 e 3.º som=0:07  

     - Momento de intervenção do público – identificação dos sons. 

Abertura à intervenção do público. 

1.º e 2.ºsom = 0:22 – Lobo e leão 

3.º som = 0:07 - Elefante 
 

Audição de excerto da música -    
Na Quinta do tio Manel    https://youtu.be/cOEJkRwmzew 

 

Educadora Graça Rodrigues + crianças do pré-escolar:  

     (1ª gravação_Graça = 2:51) + (1ª gravação_Criancas_SMC) = 1:38 

             - Apresentação. 

   - Os Direitos dos animais (intervenção da educadora + gravações de alguns meninos da sala). 
 

Educadora Sandra Gouveia + crianças do pré-escolar: 

       (1ª gravação_Sandra = 4:21) + (1ªgravacao_Criancas_Coja = 3:42)  

               - Apresentação. 

     - Animais em vias de extinção (intervenção da educadora e gravações das crianças). 

Locutora:“ :“A rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “ 
Audição de excerto da música -  Sónia Araújo - Gosto de Animais    https://youtu.be/l_kiHxWW08s 

III – CONCLUSÃO 
 

Sessão de adivinhas para abertura à intervenção do público. 
Locutora deverá introduzir, dizendo que vão ser proferidas duas adivinhas para os ouvintes 

adivinharem qual é o animal: 

https://youtu.be/cOEJkRwmzew
https://youtu.be/l_kiHxWW08s
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Educadora Graça Rodrigues + crianças do pré-escolar:  

                     (2ª gravação_adivinha_criancas_SMC) = 0:18 

- Lançamento de uma adivinha pelas crianças da educadora Graça. 

  Educadora Sandra Gouveia + crianças do pré-escolar: 

                   (2ª gravação_Sandra_adivinha) = 0:48 

          -  Lançamento de uma adivinha pela educadora Sandra. 

    - Momento de intervenção do público – identificação das adivinhas. 

Abertura à intervenção do público. 

Solução da 1ª adivinha _ Caracol 

Solução da 2ª adivinha _ Ovelha 

 

Momento Musical: Excerto – Passarinhos a Bailar   https://youtu.be/ITUV-zRBAGQ 

 

 

Educadora Graça Rodrigues: (3ª gravação_despedida_Graça) = 0:28 

- Despedida breve da educadora com lançamento de um desafio para resolver ou no final 

do programa ou durante a semana. 

Educadora Susana Peres: (3ª gravação_despedida_Susana) = 0:36 

- Despedida breve da educadora e das crianças. 

Educadora Aida Madeira: (4ª gravação_lengalenga) = 0:53 
                                                                                + 
                                                      (4ª gravação_Aida_despedida) = 00:25 

- Partilha de 1ª parte da lengalenga e Despedida breve da educadora. 

Educadora Sandra Gouveia: (3ª gravação_Sandra) = 1:08 

- Partilha de 2ª parte da lengalenga e Despedida breve da educadora. 

Professora Bibliotecária: Arminda:(3ª gravação_Minda) = 3:10 

             - Despedida breve. 

             - Partilha do poema Vozes dos Animais. 

             - Lançamento do programa da próxima semana.  

               Final do programa - Audição de música na íntegra:     

Momento Musical:     Abelha Maia (original)  https://youtu.be/uCz2MStQlnI 

  Nota: Se durante o programa, tiverem necessidade de passar uma música na íntegra, agradecíamos que 
fosse a seguinte:   

https://youtu.be/ITUV-zRBAGQ
https://youtu.be/uCz2MStQlnI
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O Cucu na Floresta  https://youtu.be/u-_ddoWuK64    ou    Cinco Patinhos   https://youtu.be/4gAfKF6nxW4 

https://youtu.be/u-_ddoWuK64
https://youtu.be/4gAfKF6nxW4

