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Três alunos do 7º A desempenharam o papel de jornalistas e 
entrevistaram as professoras Prof. Luísa Martins e Prof. Prof. Ana 
Barradas 

“Fazer parte da rádio-escola, tem sido um desafio” 

 
1.Que disciplinas leccionam? 

Prof. Luísa - Ambas leccionamos E.V.T. 
 
2.Exercem a profissão que sempre ambicionaram? 

Prof. Luísa e Ana - Sim, sempre ambicionámos ser professoras nas áreas das artes. 
 
3.Gostam de leccionar? 

Prof. Luísa e Ana - Sim, mas reconhecemos que, cada vez mais, é uma profissão 
muito exigente que requer muita paciência e dedicação.  
 
4.Há quanto tempo ensinam nesta escola? 

Prof. Luísa - Leccionei nesta escola há 9 anos atrás e voltei este ano. 
Prof. Ana - Eu encontro-me a leccionar nesta escola pelo segundo ano 
consecutivo. 
 
5.A  rádio-escola existe desde quando na escola Mª Manuela Sá? 

Prof. Ana - A rádio-escola existe nesta escola já há sete anos. 
 
6.Como é que começaram a dinamizar o projecto da rádio-escola? 

Prof. Luísa - Começamos por elaborar e distribuir cartazes pelo espaço escolar e 
colocamos fichas de inscrição no PBX e on-line através da plataforma moodle. 
 
7.Estão a gostar de desempenhar esta função? 

 
Prof. Luísa - Sim, isto para mim está a ser uma aventura. Apesar de nunca ter tido 
uma experiencia semelhante, tenho aprendido com os alunos que já tinham 
frequentado a rádio-escola. 
Prof. Ana – Fazer parte da rádio-escola, tem sido um desafio, pois nunca integrei 
um clube deste género. 
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8.Quantos professores e quantos alunos estão envolvidos neste projecto? 

Prof. Luísa - Três professores, pois para além de nós as duas, o professor Paulo 
Oliveira coordena o projecto desde 2006/07 e ainda 10 alunos. É um projecto que 
está aberto todo o ano a todos os elementos que o queiram integrar. Pensamos 
que, brevemente, teremos mais alunos e professores a participar na rádio-escola. 
 
9.Quais são as actividades e os projectos que a rádio-escola tem para este ano? 

Prof. Luísa - Criação de um spot e/ou jingle de identificação da Rádio Escola; 
- Criação de playlists (genéricas e temáticas);  
- Divulgação de eventos do projecto “Eco-Escolas” Rubrica: ECO ESCOLAS 
- Divulgação de actividades culturais  
  Rubrica: Agenda Cultural 
- Informação de notícias de imprensa diária (Capas dos jornais) 
Rubrica: “Noticias Dia-a-Dia” 
- Promoção de momentos de som ao vivo 
Rubrica: “Em Directo” 
- Recolha de sugestões musicais (caixa de sugestões) 

Rubrica: “Discos Pedidos”   

10.O espaço e os materiais que utilizam são suficientes e adequados? 

Prof. Luísa – Para conseguirmos realizar as actividades a que nos propomos, o 
material existente é suficiente. No inicio do ano, detectámos alguns problemas 
técnicos ao nível do som ambiente, no entanto, devido à falta de verbas não é 

possível neste momento corrigir o problema.  

11.Que mensagem gostariam de transmitir aos alunos para que a rádio-escola se 

torne um projecto vivo e atractivo? 

Prof. Ana - A rádio-escola é um espaço dinamizado para os alunos onde podem 
abordar temas do seu interesse. Por isso, fazer parte deste projecto, poderá ser 
uma forma diferente de adquirir competências de comunicação o que será uma 

mais-valia para a sua formação.  

Os alunos: 

Ana Patrícia 

Hugo 

Pedro 


