
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 9º programa – 25 de junho de 2020

INTERVENIENTES
DINAMIZADORES

Educadora Graça Rodrigues
Educadora Susana Peres

Educadora Sandra Gouveia
Educadora Aida Madeira

Professora Bibliotecária Arminda Ramos

CONVIDADOS ---

TEMA As Férias

RECURSOS
 Guião do programa;

 Gravação das intervenções das Professora Bibliotecária e

educadoras;

 Partilha de poemas dedicados às crianças do JI pela PB;

 Canções

No programa

https://youtu.be/zUvIYQ2zh5g

"FINALISTAS - QUANDO EU FOR MAIOR" (Alda Casqueira Fernandes)

https://youtu.be/ZZSsyrJzwIk "VAMOS DE FÉRIAS" (Panda e os Caricas)

https://youtu.be/G2Iz7TruEfA "CHEGOU O VERÃO"

https://youtu.be/yqffQrhV02s "NO VERÃO É TÃO BOM"

https://youtu.be/h9Pi2iIINqU "OLÁ, ADEUS E OBRIGADO" Panda e os Caricas

Uma sugestão a mais para eventuais momentos “mortos”:

https://youtu.be/Hwoph4QaQrI

MEDLEY CANÇÕES INFANTIS RTP 50 ANOS (esta está muito gira para tocar toda)

ESTRATÉGIAS Programa gravado, com intervenção direta de educadoras e crianças da sua
sala e eventuais contactos telefónicos das crianças que estão em casa 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/zUvIYQ2zh5g
https://www.youtube.com/channel/UCFVl4WIbu_URhs_WcfmevKw
https://youtu.be/ZZSsyrJzwIk
https://youtu.be/G2Iz7TruEfA
https://youtu.be/yqffQrhV02s
https://youtu.be/h9Pi2iIINqU
https://youtu.be/Hwoph4QaQrI
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Audição de música na íntegra -
https://youtu.be/zUvIYQ2zh5g "FINALISTAS - QUANDO EU FOR MAIOR" (Alda Casqueira Fernandes)

Professora Bibliotecária: Arminda: (1ª gravação_Minda) = 3:04

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

especialmente às crianças do pré-escolar.

- Partilha de poemas dedicados às crianças de Côja.

- Lançamento de desafio: Qual o tema do programa?

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

Abertura à intervenção do público.

Tema: As férias

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

https://youtu.be/ZZSsyrJzwIk "VAMOS DE FÉRIAS" (Panda e os Caricas)
II – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Educadora Susana Peres + crianças do pré-escolar:

(1ª gravação_Susana) = 3:19

- Apresentação.

- A Escola e o final do ano letivo.

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

Educadora Aida Madeira + crianças do pré-escolar:

(1ª gravação_Aida) = 5:06

- Apresentação.

- As férias… o que se pode fazer? O que fazem as crianças?

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

Professora Bibliotecária: Arminda: (2ª gravação_Minda) = 2:55

- Partilha de poemas dedicados às crianças de PBB.

Audição de excerto da música -
https://youtu.be/G2Iz7TruEfA "CHEGOU O VERÃO"

Educadora Graça Rodrigues + crianças do pré-escolar:

https://youtu.be/zUvIYQ2zh5g
https://www.youtube.com/channel/UCFVl4WIbu_URhs_WcfmevKw
https://youtu.be/ZZSsyrJzwIk
https://youtu.be/G2Iz7TruEfA
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(1ª gravação_Graça) = 2:06

- Apresentação.

- O Verão: caracterização da estação do ano.

Educadora Sandra Gouveia + crianças do pré-escolar:

(1ª gravação_Sandra) = 1:59

+

(1ªgravacao_Sandra_1) = 4:03

- Apresentação.

- Cuidados a ter no Verão com o sol, no rio, no mar, em casa.

Audição de excerto da música -
https://youtu.be/yqffQrhV02s "NO VERÃO É TÃO BOM"

Professora Bibliotecária: Arminda: (3ª gravação_Minda) = 4:23

- Partilha de poemas dedicados às crianças da sala 2 do JI de Côja.

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

https://youtu.be/ZZSsyrJzwIk "VAMOS DE FÉRIAS" (Panda e os Caricas)

III – CONCLUSÃO

Educadora Graça Rodrigues: (2ª gravação_despedida_Graça) = 0:32

- Despedida breve da educadora.

Educadora Susana Peres: (2ª gravação_despedida_Susana) = 0:32

- Despedida breve da educadora.

Educadora Aida Madeira: (2ª gravação_despedida_Aida) = 0:49
- Despedida breve da educadora.

Educadora Sandra Gouveia: (2ª gravação_despedida_Sandra) = 0:54

- Despedida breve da educadora.

Professora Bibliotecária: Arminda: (4ª gravação_Minda) = 3:41

- Partilha de poemas dedicados às crianças da sala 2 do JI de SMC.

https://youtu.be/yqffQrhV02s
https://youtu.be/ZZSsyrJzwIk
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+

(4ª gravação_Minda_1) = 2:45

- Despedida breve.

- Agradecimento pela oportunidade do programa.

Final do programa - Audição de música na íntegra:

Momento Musical: https://youtu.be/h9Pi2iIINqU "OLÁ, ADEUS E OBRIGADO" Panda e os Caricas

Nota: Se durante o programa, tiverem necessidade de passar uma música na íntegra, agradecíamos que
fosse a seguinte:
https://youtu.be/Hwoph4QaQrI

MEDLEY CANÇÕES INFANTIS RTP 50 ANOS (esta está muito gira para tocar toda)

https://youtu.be/h9Pi2iIINqU
https://youtu.be/Hwoph4QaQrI

