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ATIVIDADE 
 

“A Rádio no Ar, com a BE e o Pré-Escolar “ 
 

Calendarização 4.º programa – 27 de maio de 2021 

INTERVENIENTES 

DINAMIZADORES 
Educadora Graça Rodrigues 

Educadora Susana Peres 
Professora Arminda Ramos 

CONVIDADOS 

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

Graça Quinaz); Alunos e docente do 1.º CEB de PBB; 

2 Encarregados de Educação de PBB; Psicóloga 
Paula Santos. 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
 

• Guião do programa;  

• Gravação das intervenções da Professora Bibliotecária, educadoras e 

convidados; 

• História contada pela PB Arminda Ramos; 

• Músicas selecionadas 

 Família é o melhor do mundo  https://www.youtube.com/watch?v=thPL_XOnUb0 

 Canção da família                         https://youtu.be/8PHzmuZ_iTE 

Sónia Araújo - Avós E Netos - YouTube 

A minha Família                            https://youtu.be/Y13K5AhPWZQ 

Xana Toc Toc - Abraços Abracinhos - YouTube 

 

Antes do início do programa (a passar na íntegra) 

Família é o melhor do mundo https://www.youtube.com/watch?v=thPL_XOnUb0 
 

ESTRATÉGIAS Programa gravado, com intervenção direta das educadoras, das crianças dos JI 
de PBB, de SMC (salas 1 e 2), da Professora Bibliotecária, da professora do 1.º 
CEB de PBB, da sua turma, de 2 EED de PBB e da psicóloga. 
 

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   -   1. Canção da família       https://youtu.be/8PHzmuZ_iTE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=thPL_XOnUb0
https://youtu.be/8PHzmuZ_iTE
https://www.youtube.com/watch?v=gSzLbM5smH8&list=PLNtm2MZGh7u4aMsnpmYQlYprc7X9Vr3-b
https://youtu.be/Y13K5AhPWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=UoPFQbhRd9Q
https://www.youtube.com/watch?v=thPL_XOnUb0
https://youtu.be/8PHzmuZ_iTE


 

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

 

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos: (1ª gravação) = 2:08 

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

Apresentação breve e contextualizada das temáticas a abordar (A Família e a sua relação com a saúde e o bem-estar).       

LOCUTORA: “A Rádio no Ar, com a BE e o Pré-Escolar “ 
Audição de excerto da música:      1. Canção da família    https://youtu.be/8PHzmuZ_iTE 

  

II – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
 

Educadora Graça Rodrigues e crianças de SMC (salas 1 e 2): (1ª gravação)  = 4:02 

Saudação inicial aos ouvintes. 

A minha Família.  

Educadora Graça Rodrigues: (2ª gravação)   = 1:13 

Definição pessoal de família e o seu papel no nosso bem-estar físico e mental. 

Momento Musical: 

2. -  Sónia Araújo - Avós E Netos - YouTube   - música na íntegra 

Educadora Susana Peres: (1ª gravação)  = 1:30 

Saudação inicial aos ouvintes.   

O papel e a importância da família.  

Crianças do pré-escolar de PBB: (2ª gravação)   = 1:08 

Aquilo de que gosto e de que não gosto na família. 

Alunos do 1.ºCEB de PBB: (3ª gravação)    = 1:15 

Aquilo de que gosto e de que não gosto na família. 

Momento Musical: 

3.          A minha Família     https://youtu.be/Y13K5AhPWZQ  - excerto de uma música 
 
 

Encarregadas de Educação Dora e Patrícia: (1ª gravação (1:16) e 2.ª gravações (1:04) 

A boa relação Escola-Família como motor para o bem-estar. 

 

Professora Manuela Mateus: (1ª gravação)   = 0:28 

Declamação de uma adaptação de um de José Jorge Letria. 

 

Momento Musical:  
4. - Xana Toc Toc - Abraços Abracinhos - YouTube   - excerto de uma música 

 

https://youtu.be/8PHzmuZ_iTE
https://www.youtube.com/watch?v=gSzLbM5smH8&list=PLNtm2MZGh7u4aMsnpmYQlYprc7X9Vr3-b
https://youtu.be/Y13K5AhPWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=UoPFQbhRd9Q


 

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

 

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos: (2ª gravação)   = 1:17 

Ligação da família à saúde, bem-estar e à Semana da Saúde e do Bem-estar no Agrupamento. 

As emoções e a felicidade – introdução ao texto da psicóloga Paula. 

 

Psicóloga Paula Santos: (1ª gravação)   = 6:40 

As emoções, o equilíbrio, o bem-estar e a saúde mental. 

Locutora:“ :“A rádio no Ar, com a BE e o Pré-Escolar “ 
Audição de excerto da música -  1. Canção da família        https://youtu.be/8PHzmuZ_iTE 

 

III – CONCLUSÃO 

Professora Bibliotecária: Arminda Ramos: (3.ª gravação)   = 3:12 

         - Conclusão do programa:  

                 * Partilha de excerto da história O livro da Família, de Todd Parr. 

                  * Lançamento do desafio: O que mais gostas de fazer com a tua família? De passear, de brincar, de estudar, 

de fazer um bolo de chocolate, de dançar, de cantar, de cuidar do jardim…  

Envia-nos fotografias, imagens ou desenhos do melhor ou dos melhores momentos que já passaste ou passas com a 

tua família. 
         - Despedida. 

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

 
  

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/8PHzmuZ_iTE
https://www.youtube.com/watch?v=2vR1r-PApC8

