
 

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 7º programa – 4 de junho de 2020 

INTERVENIENTES 
DINAMIZADORES 

Educadora Graça Rodrigues 
Educadora Susana Peres 

Educadora Sandra Gouveia 
Professora Bibliotecária Arminda Ramos 

CONVIDADOS --- 

TEMA O Dia da Criança 

 
RECURSOS 

 

•  Guião do programa;  

• Gravação das intervenções das Professora Bibliotecária e 

educadoras; 

• Partilha de História pela PB Quando eu nasci, Isabel Minhós Martins; 

• Canções: 

A Roda dos Amigos -   https://www.youtube.com/watch?v=eCPmidaDuMY  

A Cidade do Penteado - https://www.youtube.com/watch?v=X3vmynnR9EA 

Olha o Chapéu - https://www.youtube.com/watch?v=ua9s1cEnXyc 

Uma sugestão a mais para eventuais momentos “mortos”: 

Sou teu amigo sim - https://www.youtube.com/watch?v=kU6RRQSnVY8 

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 música na íntegra -   
A Roda dos Amigos -   https://www.youtube.com/watch?v=eCPmidaDuMY 

 

 Professora Bibliotecária: Arminda: (1ª gravação) – 3:12 

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

às crianças do pré-escolar. 

             - Partilha de um poema, elaborado pela PB, para lançar desafio:  

Qual a temática do programa? 

https://www.youtube.com/watch?v=eCPmidaDuMY
https://www.youtube.com/watch?v=X3vmynnR9EA
https://www.youtube.com/watch?v=ua9s1cEnXyc
https://www.youtube.com/watch?v=kU6RRQSnVY8
https://www.youtube.com/watch?v=eCPmidaDuMY
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                  - Lançamento de desafio: Qual a palavra que falta na última quadra?  

                       Qual o tema do nosso programa de hoje? 

Às escondidas, à apanhada 

Correr, pular, dançar, cantar 

Jogar à cabra-cega e à macaca 

Com muita energia para gastar! 
 

Muito esperta, inteligente, 

Ingénua e nada tonta, 

Criativa e muito atenta 

Adora o faz de conta. 
 

Quem é esta pessoa pequenina 

Que traz ao mundo luz e esperança? 

É alguém muito, muito especial, 

A quem chamamos ____________ (CRIANÇA) 
 

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

Abertura à intervenção do público. 

 

Qual a palavra que falta na última quadra? Criança 

Qual o tema do nosso programa de hoje? As crianças e/ou o Dia da Criança 

 

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

A Cidade do Penteado - https://www.youtube.com/watch?v=X3vmynnR9EA 

II – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
 

Educadora Graça Rodrigues + crianças do pré-escolar:  

                     (1ª gravação_EdGraça – 1:18) + (Criancas_SMC_EdGraca – 1:22) 

              - Apresentação. 

    -  Ser criança é… Uma criança gosta de… (intervenção da educadora + gravações de alguns 

meninos da sala). 

Educadora Susana Peres + crianças do pré-escolar:  

                     (1ª gravação_EdSusana + Criancas_PBB) = 2:49 

              - Apresentação. 

https://www.youtube.com/watch?v=X3vmynnR9EA
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    - Os Direitos da Criança (intervenção da educadora + gravações de alguns meninos da sala). 

 

Educadora Sandra Gouveia + crianças do pré-escolar: 

                   (1ª gravação_EdSandra – 1:59) + (Criancas_Côja_EdSandra – 2:51)  

             - Apresentação. 

    -  O Dia da Criança porque se comemora (intervenção da educadora + gravações de alguns 

meninos da sala). 

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

A Cidade do Penteado - https://www.youtube.com/watch?v=X3vmynnR9EA 

III – CONCLUSÃO 
 

Caso o programa seja pequeno, abrir nova intervenção telefónica a 4/5 crianças, 

questionando: 

E para vocês que estão à escuta,  

 

O que é ser criança? Ser criança é…. 

As crianças têm direitos. Qual é um dos direitos das crianças? 

O que fizeste no Dia da Criança? Na escola? Em casa? Com a família? Os amigos? 

 

Liguem para a rádio e contem-nos tudo! 

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

Abertura à intervenção do público. 

 

Professora Bibliotecária: Arminda: (2ª gravação) – 1:47 

- Partilha de quadras com o nome de 4 crianças da sala 2 de SMC, escritas pela prof. Eulália.  

             

 Para alguns dos meninos da sala 2 do JI de SMC, deixo uns versos escritos pela professora Eulália 

Nunes. Espero que gostem! 
 

A menina Mara vai para o jardim 
Vai toda contente, sorrindo sem fim 
Os olhos verdinhos de cor de azeitona 
Tão lindos, tão meigos, tão cheios de encanto 
Condizem tão bem com os seus cabelos 
Castanhos, macios, que dá gosto vê-los!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=X3vmynnR9EA
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Há uma menina de nome Yasmin 
Muito curiosa e sempre feliz 
Pois essa menina de cabelos negros 
Tem um outro nome que é Beatriz 
Gosta de abracinhos e muitos carinhos 
É uma princesa que nos dá miminhos! 
 

Olhem o Henrique, que é rei no seu trono 
Sempre sorridente, sempre a conversar 
É um rei tão sábio e prazenteiro 
Que aos seus amigos só sabe agradar 
Como aquele rei, D. Afonso Henriques, 
Que ficou na história por ser o primeiro. 
 

Violeta é uma flor que brinca naquele jardim 
Violeta é uma menina e uma flor, isso sim! 
Afinal é uma menina de grandes olhos castanhos 
Nos caracóis dos cabelos, prende uma fita lilás  
Pequenina e delicada, corre e pula sem parar 
Olha em volta, gira e vira para os amigos encontrar. 

 
 

Momento Musical: Excerto - Olha o Chapéu - https://www.youtube.com/watch?v=ua9s1cEnXyc 
 

Educadora Graça Rodrigues: (2ª gravação) – 0:18 

- Despedida breve da educadora. 

Educadora Susana Peres: (2ª gravação) – 0:25 

- Despedida breve da educadora. 

Educadora Sandra Gouveia: (2ª gravação) - 0:21 

- Despedida breve da educadora. 

Professora Bibliotecária: Arminda:(3ª gravação) – 5:41 

         - Despedida breve. 

         - Partilha da história - Quando eu nasci, de Isabel Minhós Martins, editada pela Editora 

Planeta Tangerina. 

          - Lançamento do programa da próxima semana.  

     

        Final do programa - Audição de música na íntegra:     

Momento Musical: Excerto - Olha o Chapéu - https://www.youtube.com/watch?v=ua9s1cEnXyc 

  Nota: Se durante o programa, tiverem necessidade de passar uma música na íntegra, agradecíamos que 
fosse a seguinte:  Sou teu amigo sim - https://www.youtube.com/watch?v=kU6RRQSnVY8 

https://www.youtube.com/watch?v=ua9s1cEnXyc
https://www.youtube.com/watch?v=ua9s1cEnXyc
https://www.youtube.com/watch?v=kU6RRQSnVY8

