
 

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 6º programa – 28 de maio de 2020 

INTERVENIENTES 
DINAMIZADORES 

Educadora Graça Quinaz 
Educadora Judite Mendes 
Educadora Márcia Lopes 

Professora Bibliotecária Arminda Ramos 

CONVIDADOS --- 

TEMA Os Bombeiros 

 
RECURSOS 

 

•  Guião do programa;  

• Gravação das intervenções das Professora Bibliotecária e 

educadoras; 

• História contada pela educadora Judite – O dragão que queria ser 

bombeiro, de Cíntia Palmeira, Editora 7 Dias 7 Noites; 

• Canções: 

Antes do programa …..   

Hino dos Bombeiros Portugueses: 
https://www.youtube.com/watch?v=6NYz7_skmPU 

 

Durante o programa …..   

O Bombeiro Baltazar https://www.youtube.com/watch?v=4IzRONVIGFE 
 

Para finalizar programa…  

Canção “Bombeiro”- Sónia Araújo 
https://www.youtube.com/watch?v=6NYz7_skmPU 
 

Uma sugestão a mais para eventuais momentos “mortos”: 

O Bombeiro Baltazar https://www.youtube.com/watch?v=4IzRONVIGFE 
 

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  -   
Hino dos Bombeiros Portugueses: https://www.youtube.com/watch?v=6NYz7_skmPU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NYz7_skmPU
https://www.youtube.com/watch?v=4IzRONVIGFE
https://www.youtube.com/watch?v=6NYz7_skmPU
https://www.youtube.com/watch?v=4IzRONVIGFE
https://www.youtube.com/watch?v=6NYz7_skmPU


 

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

 

 

 Professora Bibliotecária: Arminda: (1ª gravação) – 3:07 

- Saudação aos ouvintes, comunidade educativa, especialmente às crianças do pré-escolar. 

- Indicação do tema do programa, fazendo a ligação com o hino que acabaram de ouvir. 

- Lançamento de desafio: 

             O que é para ti um bombeiro? O que faz um bombeiro? 

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

Abertura à intervenção do público. 

                                                    - Conhecem algum bombeiro?  

- O que é para vocês um bombeiro?  

O que faz um bombeiro, habitualmente? 

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

O Bombeiro Baltazar https://www.youtube.com/watch?v=4IzRONVIGFE 
 

 
II – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

 
 

Educadora Graça Quinaz: (1ª gravação) – 1:16 

  - Cumprimento breve dirigido às crianças de cada sala. 

 

Educadora Márcia Lopes: (1ª gravação) – 0:58 

 - Cumprimento breve dirigido às crianças de cada sala. 

 

Educadora Judite Mendes: (1ª gravação) – 1:00 

 - Cumprimento breve dirigido às crianças de cada sala. 

 

Na eventualidade, de existirem muitos contactos telefónicos, dar voz, de novo, aos 

telefonemas dos meninos (dar voz a 2, 3 crianças) para responder as questões: 

                                                    - Conhecem algum bombeiro?  

- O que é para vocês um bombeiro?  

                                                - O que faz um bombeiro, habitualmente? 

Momento Musical:  

Excerto - Canção “Bombeiro”- Sónia Araújo   https://www.youtube.com/watch?v=6NYz7_skmPU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4IzRONVIGFE
https://www.youtube.com/watch?v=6NYz7_skmPU


 

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

 

Educadora Graça Quinaz: (2ª gravação) – 3:35 

- Definição de bombeiro e suas funções 

 

Professora Bibliotecária: Arminda: (2ª gravação) – 0:50 

- Audição de sons de sirenes e abertura às intervenções telefónicas do público, para sua 

identificação: 

Sirene de apelo aos bombeiros (apenas do início até 0:15) 

https://www.youtube.com/watch?v=YPxuqpp3xng 

Sirene de ambulância (apenas do início até 0:10) 

https://www.youtube.com/watch?v=5mey5FGVXKs 

Sirene de bombeiro incêndio (apenas do início até 0:10) 

https://www.youtube.com/watch?v=C9L-NhZTcLs 

        

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

Já alguma vez ouviram a sirene dos bombeiros? 

Conseguem identificá-la? 

Ouçam três sons diferentes. Descubram a que corresponde cada um dos sons. 

Abertura à intervenção do público. 

 

Locutora:“ Momento de telefonemas dos meninos (dar voz a 2, 3 crianças) para identificar os sons:             

1º - sirene do quartel a chamar os bombeiros para uma ocorrência; 

2º - sirene de uma ambulância; 

3º - sirene de um carro dos bombeiros (incêndio). 

 

Educadora Márcia Lopes: (2ª gravação) – 3:54 

- Explicação da História dos Bombeiros. 

 

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

O Bombeiro Baltazar https://www.youtube.com/watch?v=4IzRONVIGFE 
 

III – CONCLUSÃO 
 

Educadora 3 – Judite Mendes: (2ª gravação) – 4:43 

- Partilha da História O dragão que queria ser bombeiro, de Cíntia Palmeira, Editora 7 Dias 7 

Noites 

https://www.youtube.com/watch?v=YPxuqpp3xng
https://www.youtube.com/watch?v=5mey5FGVXKs
https://www.youtube.com/watch?v=C9L-NhZTcLs
https://www.youtube.com/watch?v=4IzRONVIGFE


 

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

 

         - Lançamento de desafio: Gostaram da história? E vocês o que querem ser quando crescerem? 

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

Abertura à intervenção do público. 

Gostaram da história? 

E vocês o que querem ser quando crescerem? 

 

Momento Musical:  

Excerto - Canção “Bombeiro”- Sónia Araújo  https://www.youtube.com/watch?v=6NYz7_skmPU 
 

Educadora Graça Quinaz: (3ª gravação) – 0:17 

- Despedida breve da educadora. 

Educadora Márcia Lopes: (3ª gravação) – 0:19  

- Despedida breve da educadora. 

Educadora Judite Mendes: (3ª gravação) – 0:20 

- Despedida breve da educadora. 

Professora Bibliotecária: Arminda:(3ª gravação) – 2:23 

         - Despedida breve e encerramento do programa de hoje. 

 

     Final do programa - Audição de música na íntegra:     

Momento Musical:  

Excerto - Canção “Bombeiro”- Sónia Araújo https://www.youtube.com/watch?v=6NYz7_skmPU 
 

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

fosse a seguinte:  O Bombeiro Baltazar https://www.youtube.com/watch?v=4IzRONVIGFE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6NYz7_skmPU
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