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RECURSOS 
 

•  Guião do programa;  

• Gravação das intervenções da Professora Bibliotecária e educadoras; 

• História contada pela educadora Graça Rodrigues 

 Dás-me um abraço? 

https://pt.slideshare.net/fatimalares/d-me-um-abrao-com-animao 

Antes do programa  

Canção Ter Amigos https://youtu.be/5j72WnBm160 

ESTRATÉGIAS Programa gravado, com intervenção direta de educadoras, das crianças da 
escola de acolhimento de PBB 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 excerto da música   -  

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

       Professora Bibliotecária: Arminda Ramos:(1ª gravação) = 3:21 

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

especialmente às crianças do pré-escolar. 

                    - Explicação da retoma do programa. 

                   - Apresentação e contextualização da temática. 

                   - Partilha do poema Dia da Amizade de Margarida Fonseca Santos. 

LOCUTORA: “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) 

https://pt.slideshare.net/fatimalares/d-me-um-abrao-com-animao
https://youtu.be/5j72WnBm160
https://www.youtube.com/watch?v=2vR1r-PApC8
https://www.youtube.com/watch?v=2vR1r-PApC8
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II – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

Educadora Susana: (1ª gravação) = 1:05 

              - Apresentação com cumprimento a todos os meninos, dizendo o nome. 

     - Um olá também de alguns meninos que estão na escola. 

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

   

Educadora...Graça Rodrigues: (1ª gravação) = 0:43 

               - Apresentação com cumprimento a todos os meninos, dizendo o nome.. 

              (intervenção da educadora) 

 

Carla Rodrigues, colega do PES: (1ª gravação) = 2:53 

- Apresentação. 

- Contextualização da comemoração do Mês dos Afetos. 

- Lançamento de desafio para fazer até ao dia 28 de fevereiro: 

- Façam um desenho sobre os afetos e deixem-no em cima da cama dos pais ou na mesa da 

cozinha para fazerem uma surpresa a quem gostam; 

- Gravem uma mensagem de carinho para os avós ou cantem-lhes uma canção e peçam aos pais 

para lhes enviar pelo telemóvel? 

Pode ser? Vamos a isto e, depois, não se esqueçam de partilhar com as vossas professoras. 

Audição de excerto da música 
Sou teu amigo, sim – Toy Story   https://www.youtube.com/watch?v=Q46lu56oO4k 

Educadora...Graça Rodrigues: (2ª gravação) = 4:02 

- Partilha da história Dá-me um abraço 

- Lançamento de desafio sobre a história para abrir à intervenção do público. 

 

Meus amiguinhos, e por falar de afetos, hoje escolhi uma história para vos contar… ouçam com 

atenção!  

              (intervenção da educadora – partilha de história) 

Gostaram da história?  

Então, Em que sítio é que o piquinhos via toda a gente a abraçar-se? 

          Liguem para a rádio, para o 235 200 572, e respondam…… 

        

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

https://www.youtube.com/watch?v=Q46lu56oO4k
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(intervenção dos ouvintes por telefonema) 

 

Momento Musical, enquanto se aguardam os telefonemas: 

Sou teu Amigo sim – Toy Story   https://www.youtube.com/watch?v=Q46lu56oO4k 

Educadora Susana: (2ª gravação) = 2:17 

- Texto introdutório da educadora sobre a amizade e sua importância 

- Gravação com as crianças:  Amizade é…; O que é um amigo?; O que dá e recebe 1 amigo?; O 

que faço com os amigos? O meu melhor amigo é…. Porque 

- Despedida de todos. 

              (intervenção da educadora + crianças da escola de acolhimento EB1 de Pombeiro) 

Locutora:“ :“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) 

III – CONCLUSÃO 
 

Educadora Graça Rodrigues: (3ª gravação) = 1:21 

- Enunciar tipos de afetos, exemplificando. 

   - Despedida breve da educadora. 

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos (2ª gravação): 1:24 

          - Despedida 

          - Relembrar o desafio para a semana. 

Momento Musical: 

https://youtu.be/_h3OjR2CwbE Cinderela (Carlos Paião) 

 Nota: Agradecíamos que as músicas a passar no decorrer de todo o programa fossem as selecionadas por 

nós, pois foram criteriosamente selecionadas, tendo em conta o tema e a faixa etária das nossas crianças. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q46lu56oO4k
https://www.youtube.com/watch?v=2vR1r-PApC8
https://youtu.be/_h3OjR2CwbE

