ANO LECTIVO 2016/2017

CLUBE de R
R áá dd ii oo

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DE: CLUBE DE RÁDIO

ACTIVIDADE
1. Gravação

de

Locução/gravação

OBJECTIVOS

CALENDARIZAÇÃO

DINAMIZADORES

PÚBLICOALVO

RECURSOS

de

notícias e entrevistas;
2. Elaboração de um programa quinzenal

Contribuir para a compreensão da rádio
como um veículo de comunicação
eficiente;



-

de notícias do agrupamento de escolas -Incentivar diferentes formas de expressão
e comunicação no âmbito escolar;
Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, a
divulgar quinzenalmente na Rádio ABC - Tornar público o trabalho educacional
efetivamente realizado nas escolas do
Portugal, sito em Ourém;
nosso Agrupamento;
3. Animação áudio dos intervalos com - Estimular, através dos programas
divulgação de notícias e passagem de produzidos e apresentados por alunos e
professores, a interdisciplinaridade e a
músicas (Play List’s);
transdisciplinaridade inerentes ao Projeto;
4. Apoio na preparação/execução técnica - Estimular as capacidades de comunicação
oral dos alunos envolvidos nos diferentes
sonora de diversos eventos a realizar na
projectos deste Clube;
escola (Cerimónia de Entrega de
Diplomas, Festa de Natal, Semana da - Melhorar a objetividade e clareza de




Ao longo do ano

Prof. Leonel
Rodrigues;
Prof. Paulo Marques;
Alunos do Clube de
Rádio.

Alunos do
Clube;
Sala de Rádio da
Escola;
Comunidade
escolar;

PC;
Microfones;

Pais/ E. de
Educação;

Tripés;
Mesa de
mistura;

Ouvintes da
Rádio ABB
Portugal
(92.3FM)

Cabos de
ligação;
Gravador digital
áudio (portátil)

Leitura, Desfile Miss e Mr Escola, exposição de ideias/notícias;
Festival da Canção, Marchas Populares, - Favorecer a convivência e trabalho em
grupo, respeitando diferenças, níveis de
Teatro, etc);
conhecimento e ritmos de aprendizagem
de cada aluno participante;
- Promover nas crianças/adolescentes
envolvidos a capacidade de divulgação da
cultura através de um meio de
comunicação
normalmente
operacionalizado por adultos;
- Incentivar os professores do nosso
Agrupamento a utilizem a rádio como um
instrumento eficaz de promoção do
ensino/aprendizagem;
- Favorecer a comunicação institucional.

Horário de funcionamento:
- Terças das 16h30min. às 17h20 (para gravação de notícias do Agrupamento para na rádio ABC – Portugal, 92.3 FM );
- Sextas das 14h05min. às 14h50 (para recolha e tratamento de informação);
- Intervalos de almoço, das manhãs e das tardes, sempre que possível, com animação musical/informações nos corredores e refeitório.
- Animação de festas/eventos escolares (Quadros de Mérito, Festa de Natal, Miss e Mr. Escola, entre outros).

Prof. dinamizadores:
Leonel Rodrigues e Paulo Marques

