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RECURSOS 
 

•  Guião do programa;  

• Gravação das intervenções da Professora Bibliotecária e educadoras; 

• História contada pela PB Arminda Ramos 

• Músicas selecionadas 

https://youtu.be/ktZG7g3Nu_4  
Proteger a Natureza | Reciclagem | Canções para crianças em Português  
 

https://youtu.be/iTpL-dTTuxQ 
Joel Branco - Uma Árvore um Amigo - Dia da Árvore 
 

https://youtu.be/_LzQ_2wkPsM  
A Floresta é nossa amiga | Canções para crianças em Português  

https://youtu.be/8JM_nzE-ZR4  
O Cuco na Floresta | Canções para crianças em Português  

(Antes do programa) 

https://youtu.be/iTpL-dTTuxQ 

Uma árvore um Amigo – Passar na íntegra a música 

 
ESTRATÉGIAS 

 
Programa gravado, com intervenção direta da Professora Bibliotecária, das 
educadoras Graça Rodrigues e Susana Peres, das crianças dos JI de Pombeiro da 
Beira e de S. Martinho da Cortiça (sala 2) e com um convite extensivo aos alunos 
do 1.º CEB da EB1 de PBB, articulando com o projeto Eco-Escolas e a Brigada da 
Floresta. 
Desenvolvimento das literacias da leitura, da informação, media e digital e de 
multicompetências inerentes à Educação Pré-Escolar e delineadas no PASEO. 
 

PROF.RESPONSÁVEL Maria Arminda Ramos 

GUIÃO 
LOCUTORA: “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “ 

https://youtu.be/ktZG7g3Nu_4
https://youtu.be/iTpL-dTTuxQ
https://youtu.be/_LzQ_2wkPsM
https://youtu.be/8JM_nzE-ZR4
https://youtu.be/iTpL-dTTuxQ


 

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

 

I - INTRODUÇÃO  
Audição de excerto da música   - https://youtu.be/ktZG7g3Nu_4 

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos: (1ª gravação) = 3:22 

- Abertura do programa com saudação aos ouvintes, comunidade educativa, especialmente às crianças do 
pré-escolar. 
- Apresentação e contextualização da temática. 
- Partilha do poema Livro, de Luísa Ducla Soares.       

LOCUTORA: “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “ 
Audição de excerto da música: https://youtu.be/ktZG7g3Nu_4  

II – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

Educadora Susana e crianças de PBB: (1ª gravação) = 2:39 

 Saudação inicial aos ouvintes com introdução ao tema dia do Pai. 
Canção do Dia do Pai. 
O meu pai é… 

Educadora Graça Rodrigues e crianças de SMCortiça: (1ª gravação) = 2:54 

Bons dias aos ouvintes.   
Adaptação de uma canção de Paulo de Carvalho. 

Momento Musical: https://youtu.be/8JM_nzE-ZR4 

O Cuco na Floresta | Canções para crianças em Português 

 Educadora Susana e crianças de PBB e Alunos do 1.º CEB de PBB: (2ª gravação) = 1:50 

Texto sobre a importância das florestas. 
Identificação de cada árvore, ligação ao Eco-escolas e à Brigada da Floresta. 
 

Educadora Graça Rodrigues e crianças de SMCortiça: (2ª e 3.ª gravações) = 1:41+0:36 

Importância das árvores e da floresta. 
Despedida. 

Educadora Susana e crianças de PBB: (3ª gravação) = 0:33 

Despedida. 

Locutora:“ :“A rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “ 
Audição de excerto da música -  https://youtu.be/ktZG7g3Nu_4  

III – CONCLUSÃO 

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos: (2.ª gravação) = 6:07 

          - Despedida 
           - Partilha da História da Árvore Elvira, escrita por Sofia Patrício Dias e ilustrada por Miguel Corte Real, 
Micky e Miguel Cabral, da Everest Editora. 
             - Lançamento de desafio para a semana. 

Momento Musical: https://youtu.be/_LzQ_2wkPsM 
 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://youtu.be/ktZG7g3Nu_4
https://youtu.be/ktZG7g3Nu_4
https://youtu.be/8JM_nzE-ZR4
https://youtu.be/ktZG7g3Nu_4
https://youtu.be/_LzQ_2wkPsM

