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INTRODUÇÃO  

Actualmente os meios de comunicação social exercem nos 

alunos/indivíduos grandes influências, as quais tem vindo a modificar a 

sociedade a nível das atitudes e da aquisição de conhecimentos. 

A Rádio Escola, visa aproveitar as influências que este meio de 

comunicação exerce nos alunos de forma a facilitar a aquisição de algumas 

competências do ensino básico. Para além disso a escola possui recursos 

materiais e físicos que devem ser rentabilizados. 

Desta forma, a tarefa da rádio escola será proporcionar aos alunos uma 

reflexão acerca da informação recebida pela comunicação social, a qual pode 

ser usada para melhorar a qualidade do seu processo de ensino e 

aprendizagem. 

COORDENADOR: 

Professor Paulo Rogério Oliveira 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS 

Professora Ana Barradas 

Professora Mª Luísa Martins  

NATUREZA DAS ACTIVIDADES A DESENVOLVER: 

• De carácter tecnológico; 

• De formação pluridisciplinar; 

• De ligação escola/meio. 
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TEMPO SEMANAL: 

As emissões serão distribuídas por tempos da manhã e da tarde 

conforme o número de horas atribuídas ao clube. Propõe-se para este ano 

lectivo 90 minutos para cada professor interveniente. 

ALUNOS INTREVENIENTES: 

Qualquer aluno poderá se inscrever, no entanto será feita uma selecção 

tendo em conta o perfil desejado. 

Ao longo do ano a equipa pode ser alterada de forma a zelar pelo bom 

funcionamento das actividades.  

FINALIDADES: 

• Promover a interacção escola/meio; 

• Promover o trabalho cooperativo; 

• Sensibilizar os alunos para o que acontece na escola; 

• Desenvolver conhecimentos a nível das tecnologias de 

informação; 

• Promover nos alunos uma posição de receptor consciente e 

crítico; 

• Motivar os alunos para as actividades escolares; 

• Desenvolver um espaço facilitador da comunicação entre toda a 

comunidade escolar; 

•  Aproveitar o tempo ocioso de forma agradável e criativa. 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER: 

• Planeamento; 

• Organização e selecção de materiais; 
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• Roteiro; 

• Programa de Rádio. 

RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS 

▬ Leitores de CD 

▬ CDs 

▬ Mesa misturadora 

▬ Computadores 

▬  Amplificador 

▬  Microfones 

▬ Estúdio 

▬ Instalação sonora. 

RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS 

▬ Melhorar o sistema de som 

AVALIAÇÃO: 

▬ Os processos de avaliação serão contínuos e pró-activos; 

▬ Auto-avaliação de todos os intervenientes no projecto; 

▬ Inquérito à população escolar. 


