
 

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 3º programa – 7 de maio de 2020 

INTERVENIENTES 
DINAMIZADORES 

Educadora Graça Quinaz 
Educadora Márcia Lopes 

Educadora Judite Sanches 
Professora Arminda Ramos 

CONVIDADOS --- 

TEMA DIA DA MÃE 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
 

•  Guião do programa;  

• Gravação das intervenções das Professora Bibliotecária e 

educadoras; 

• História contada pela educadora Judite – Coração de mãe, de Isabel 

Minhós Martins e Bernardo Carvalho 

• Canções 

Antes do programa …..   

1. Gosto de ti   https://www.youtube.com/watch?v=2vR1r-PApC8  

Durante o programa …..   

2.  O beijinho que me dás     https://www.youtube.com/watch?v=MHh2sIvH6ks 

 3.   Mãe https://www.youtube.com/watch?v=h9D7lMLZ95c- 

4.  Tenho uma flor (gravação da Quinaz) 

(envio música em anexo, com as gravações) 

Para finalizar programa… 

 5   Quem é que me ama: https://www.youtube.com/watch?v=K8INC6oghkE  

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://www.youtube.com/watch?v=2vR1r-PApC8
https://www.youtube.com/watch?v=MHh2sIvH6ks
https://www.youtube.com/watch?v=h9D7lMLZ95c-
https://www.youtube.com/watch?v=K8INC6oghkE


 

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

 

Audição de excerto da música   - https://www.youtube.com/watch?v=2vR1r-PApC8 - Gosto de ti 

André Sardet 
 

Educadora Graça Quinaz: (1ª gravação) 
 

       - Saudação aos ouvintes e aos alunos. 

       -  Introdução e contextualização do programa. 
 

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos: (1ª gravação) 
 

        - Saudação dos ouvintes e crianças do pré-escolar. 

        - Lançamento de um desafio: descobrirem a temática do programa de hoje, partindo da solução 

a uma adivinha, da autoria das PB, Arminda Ramos e Eulália Nunes. 

Quem é, quem é... 
 

Brinca comigo 
sem nunca se cansar 

 

Lê-me uma história 
à hora de deitar. 

 

Prepara as roupinhas 
para eu me arranjar. 

 

Faz a comida 
para eu me alimentar. 

 

Leva-me à escola 
antes de ir trabalhar. 

 

Tem voz suave 
para me tranquilizar. 

 

Sempre muito feliz 
gosta de me mimar, 

 

fica, porém, tristonha 
se tiver de me ralhar. 

Adivinha pois…vê lá quem é! 
 

 

Audição de excerto da música:   https://www.youtube.com/watch?v=2vR1r-PApC8 -Gosto de ti André Sardet 

        - Momento de intervenção do público – descoberta da solução da adivinha. 

Abertura à intervenção do público. 

LOCUTORA: “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “ 
Audição de excerto da música : 
         O beijinho que me dás     https://www.youtube.com/watch?v=MHh2sIvH6ks 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2vR1r-PApC8
https://www.youtube.com/watch?v=2vR1r-PApC8
https://www.youtube.com/watch?v=MHh2sIvH6ks


 

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

 

II – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

Educadora Judite: (1ª gravação) 

- Apresentação da educadora e cumprimento extensível a todas as crianças da sua sala. 

Educadora Márcia: (1ª gravação) 

- Apresentação da educadora e cumprimento extensível a todas as crianças da sua sala. 

         Educadora Graça: (2ª gravação) 

         - Apresentação da educadora e cumprimento extensível a todas as crianças da sua sala. 

 

Nota: Isabel Duarte, na eventualidade de os meninos ainda não terem acertado na solução da adivinha, abrir, de 

novo, espaço à sua intervenção. 

 

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos: (2ª gravação) 

- Identificação da temática: A Mãe e o Dia da Mãe. 

- Comemoração do Dia da Mãe, no dia 3 de maio de 2020. 

- Caracterização da mãe e alusão à importância de lhe retribuir o amor que dela recebemos. 

- Lançamento de questões: Como passaram o dia da mãe? O que fizeram? Que surpresa 

preparam à mãe?  

- Convite à intervenção do público. 

- Momento de intervenção do público. 

Abertura à intervenção do público. 

Momento Musical:  

4.  Tenho uma flor (gravação da Quinaz) 

(envio música em anexo, com as gravações) – passada na íntegra, por favor 

 

Educadora Graça: (3ª gravação) 

        - Contextualização da Celebração do dia da Mãe.  

 Educadora Graça: (3ª gravação 1) 

- Reforço ao convite à participação no programa de rádio, lançado em cima pela prof.ª Arminda 

(Isabel Duarte, verificar se é necessário, por favor) 

 

Educadora Márcia: (2ª gravação) 

          - Partilha de um poema de Luísa Ducla Soares dedicado à mãe. 

         - Desafio à intervenção das crianças, questionando-os sobre o que é a mãe para elas. 



 

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

 

 

Audição de excerto da música: 

2. Mãe https://www.youtube.com/watch?v=h9D7lMLZ95c- 

- Momento de intervenção do público. 

Abertura à intervenção do público. 

Como passaram o dia da mãe? 
O que lhe ofereceram? 

Qual a surpresa que lhe fizeram? 
O que é a mãe para mim? Define-a numa palavra…. 

 

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

O beijinho que me dás     https://www.youtube.com/watch?v=MHh2sIvH6ks 

III – CONCLUSÃO 

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos: (3ª gravação) 

          - Conclusão do programa. 

           - Despedida e introdução da partilha da história Coração de mãe, de Isabel Minhós, pela 

educadora Judite.  

       

Educadora Judite: (2ª gravação) 

- Partilha da história e lançamento de desafio para a semana! 

"Coração de mãe" de Isabel Minhós Martins e Bernardo Carvalho.  

(partilhada por educadora Judite) 

Final do programa 

Audição de excerto da música:  

5   Quem é que me ama: https://www.youtube.com/watch?v=K8INC6oghkE 

Desafio do programa: 

- Criação de um lindo desenho indicando como fica o coração da mãe quando estão tristes, 

alegres, … 

 Nota: Se durante o programa, tiverem necessidade de passar uma música na íntegra, para além da única que 

sugerimos que assim seja, agradecíamos que fosse uma da lista que enviamos, pois foram criteriosamente 

selecionadas, tendo em conta o tema e a faixa etária das nossas crianças. 

https://www.youtube.com/watch?v=h9D7lMLZ95c-
https://www.youtube.com/watch?v=MHh2sIvH6ks
https://www.youtube.com/watch?v=K8INC6oghkE

