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Agrupamento de Escolas de Arganil  

Ano letivo 2020-21 
 

Guião de Programa de Rádio 
 

 

ATIVIDADE “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “ 
Calendarização 3º programa – 29 de abril de 2021 

TEMA  Liberdade e Dia da Mãe 

INTERVENIENTES 
DINAMIZADORES 

Educadora Graça Rodrigues 
Educadora Susana Peres 

Professora Arminda Ramos 

CONVIDADOS 
Crianças do pré-escolar de SMC (sala 1-

educadora Graça Quinaz) 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
 

•  Guião do programa;  

• Gravação das intervenções da Professora Bibliotecária e educadoras; 

• História contada pela PB Arminda Ramos 

• Músicas selecionadas 

 

1- 25 de Abril 1974 - Somos livres (Uma gaivota voava, voava) - Com letra e voz 

guia (ECM)        https://youtu.be/ld1wTMt72sE 

2- 25 de Abril - Medley de músicas - A Revolução dos Cravos – Portugal   

https://youtu.be/vwblWa3sxMg 

        3 - Grande ...Nos pequenos "Mãe"   

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

        4 -  É beijinho que me dás      (gosto muito) 

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

        5 -   Tucantar  "Quando estou contigo" Dia da mãe  

https://www.youtube.com/watch?v=rtgtIa9KerU  

6 - Sardet "Gosto de ti!"   

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

        

(Antes do programa) 

1- 25 de Abril 1974 - Somos livres (Uma gaivota voava, voava) - Com letra e voz guia 

(ECM)        https://youtu.be/ld1wTMt72sE          Passar na íntegra a música 

ESTRATÉGIAS Programa gravado, com intervenção direta das educadoras, das crianças dos JI 
de PBB e de SMC (salas 1 e 2) e da Professora Bibliotecária, Arminda Ramos. 

PROF.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://youtu.be/vwblWa3sxMg 

https://youtu.be/ld1wTMt72sE
https://youtu.be/vwblWa3sxMg
https://www.youtube.com/watch?v=h9D7lMLZ95c
https://www.youtube.com/watch?v=MHh2sIvH6ks
https://www.youtube.com/watch?v=rtgtIa9KerU
https://www.youtube.com/watch?v=rtgtIa9KerU
https://www.youtube.com/watch?v=2vR1r-PApC8
https://youtu.be/ld1wTMt72sE
https://youtu.be/vwblWa3sxMg
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Professora Bibliotecária: Arminda Ramos:(1ª gravação)  2:31 

                 - Abertura do programa com saudação aos ouvintes, especialmente às crianças do pré-escolar. 

                    - Apresentação das temáticas a abordar (Dia da Liberdade e Dia da Mãe) e contextualização do 

25 de abril de 1974. 

LOCUTORA: “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “ 
Audição de excerto da música:          https://youtu.be/vwblWa3sxMg 

II – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
 

Educadora Graça e crianças de SMC (salas 1 e 2): (1ª gravação)   0:35 

 Saudação inicial aos ouvintes. 

Educadora Graça: (2ª gravação)    1:21 

Introdução ao tema da Liberdade com um poema. 

Educadora Graça e crianças de SMC (salas 1 e 2): (3ª gravação)     2:51 

 Explicação: o que foi o 25 de abril. 

Educadora Graça: (4ª gravação)      0:40 

Partilha de mensagem sobre a liberdade. 

 

Momento Musical: https://youtu.be/ld1wTMt72sE 

Apenas Refrão de Somos livres (Uma gaivota voava, voava) - Com letra e voz guia (ECM) 

 

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos:(2ª gravação)   1:31 

- Contextualização da temática Dia da Mãe. 

 

Momento Musical: https://www.youtube.com/watch?v=h9D7lMLZ95c 

Grande ...Nos pequenos "Mãe"   

s      Passar na íntegra a música 

 

Educadora Susana e crianças de PBB: (1ª gravação)    1:43 

Saudação inicial aos ouvintes.   

Educadora Susana e Crianças de PBB: (2ª gravação)    1:21 

Partilha de poema sobre a Mãe. 

Educadora Susana e crianças de PBB: (3ª gravação)     3:07 

Diálogo sobre a mãe e os miminhos que lhe dão. 

https://youtu.be/vwblWa3sxMg
https://youtu.be/ld1wTMt72sE
https://www.youtube.com/watch?v=h9D7lMLZ95c
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Momento Musical:   https://www.youtube.com/watch?v=MHh2sIvH6ks 

 É beijinho que me dás           Audição de excerto 

Educadora Graça e crianças de SMC (salas 1 e 2): (5ª gravação)      0:26 

Despedida. 

Educadora Susana e crianças de PBB: (4ª gravação)         0:43 

Despedida. 

Locutora:“ :“A rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “ 
Audição de excerto da música -  https://www.youtube.com/watch?v=rtgtIa9KerU  

                            Tucantar  "Quando estou contigo" Dia da mãe  

III – CONCLUSÃO 

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos: (3.ª gravação)    3:36 

         - Conclusão do programa. 

         - Partilha de excerto da história Coração de mãe, de Isabel Minhós Martins e Bernardo Carvalho. 

         - Lançamento de um desafio:  

          * Desenho da parte da história de que mais gostaram; 

          * Criação, com reaproveitamento de material, do coração da mãe quando está alegre, triste, 

zangada, saudosa, preocupada convosco… 

         - Despedida. 

Momento Musical: (Passar na íntegra) 
https://www.youtube.com/watch?v=2vR1r-PApC8       Sardet "Gosto de ti!"  Passar na íntegra a música 

 

  

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=MHh2sIvH6ks
https://www.youtube.com/watch?v=rtgtIa9KerU
https://www.youtube.com/watch?v=rtgtIa9KerU
https://www.youtube.com/watch?v=2vR1r-PApC8

