
 1 

MÍDIAS NA EDUCAÇÃO 
3ª OFERTA – NCE/USP (2009)  
CICLO BÁSICO 
ATIVIDADES DO MÓDULO RÁDIO  

 

 

RÁDIO - A1 (OBRIGATÓRIA) – Nós e o rádio / FERRAMENTAS –  
ENQUETE E FÓRUM  

Prezad@ cursista, 

O objetivo desta atividade é iniciar uma reflexão sobre o uso do rádio no espaço escolar. Nesse 

sentido, solicitam-se duas tarefas:  

1) responder a cinco perguntas (abaixo) na Ferramenta Enquete do ambiente e a posterior 

avaliação dos resultados da turma. O que os dados informam sobre o perfil de ouvinte do 

grupo? Estas questões podem ser utilizadas ou adaptadas para ajudar a esclarecer outras 

realidades (de sua escola; sua turma escolar; professores que querem iniciar um projeto 

de rádio etc.) quanto ao conhecimento específico do papel educativo do rádio;  

2) retomada do Diagnóstico (feito no Módulo Introdutório) que você fez e a reflexão sobre as 

potencialidades apontadas por ele quanto ao uso do rádio ou da mídia sonora em sua 

instituição. Aborde, em seu texto, questões como:  

• Sua escola dispõe de algum projeto que envolva o uso do rádio? 

• Você já utilizou programas de rádio em sua sala de aula? 

• Que contribuições o uso do rádio trouxe à aprendizagem dos alunos? 

Como fazer? 

• Vá à ferramenta Enquete (no caminho do ambiente Interação > Enquete) e responda as 

cinco questões que estão nela. 

• Depois que a turma (ou a maior parte dela) tiver respondido, avalie (clique no botão 

“Resultado” para ver a totalização das respostas) os dados e comente, no Fórum da 

atividade, o perfil de ouvinte do grupo que os dados mostram. 

• Ainda no Fórum (na mesma ou outra postagem) discuta o que seu Diagnóstico apontou em 

termos de limitações ou possibilidades quanto ao uso educativo do rádio. 

Anexo (questões que se encontram na Enquete do ambiente) 

1) Com que frequência, habitualmente, ouço o rádio?  
a. diariamente 
b. de vez em quando 
c. raramente 

2) Quando ouço o rádio, eu…  
a. concentro-me nesta atividade 
b. tento ouvi-lo enquanto faço outras coisas 
c. ligo e deixo tocar sem prestar muita atenção 

3) Quando ouço o rádio, em que estou interessado?  
a. educação (cursos) 
b. informação (notícias) 
c. diversão (música, humor) 

4) Em minha escola, existem oportunidades para se ouvir o rádio?  
a. quase sempre  
b. eventualmente 
c. raramente ou nunca 
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5) Dentro de um projeto pedagógico, na minha opinião, o rádio pode ajudar... 
a. muito 
b. um pouco 
c. nada 

 
 

RÁDIO - A2 (OBRIGATÓRIA) – Rádios e projetos pedagógicos / 

FERRAMENTAS – INTERNET E FÓRUM 

Prezad@ cursista, 

Nesta atividade você vai pesquisar e compartilhar com a turma outros projetos pedagógicos que 

utilizem o rádio. Você conhece projetos pedagógicos que utilizem o rádio como recurso de trabalho? 

Além dos exemplos mencionados neste Módulo, há uma série de outras iniciativas interessantes que 

merecem ser conhecidas.  

Como fazer? 

Aproveitando que estamos ligados a esta fonte inesgotável de referências que é a Internet, 

sugerimos que:  

• Pesquise outras experiências e faça uma relação de links interessantes; 

• Analise as diferentes formas de utilização do rádio nesses projetos, a partir de sua própria 

bagagem didático-pedagógica; 

• Compartilhe com sua turma e com seu tutor os resultados da pesquisa e as conclusões que 

achar pertinentes no Fórum da atividade. 

• DICA IMPORTANTE: Vários projetos de rádio escola podem ser vistos no Portal do 

Professor do MEC. Para ver a parte do site em que eles estão, vá ao Portal 

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/) e siga o caminho Links > Rádio Escola. 

 

 

RÁDIO - A3 (FACULTATIVA) – Ecologia sonora / FERRAMENTA – FÓRUM 

Além de ser facultativa, a Atividade 3 dá a opção a o cursista de realizar apenas umas das 
atividades abaixo (3a, 3b ou 3c). Vale notar que o Módulo no Webeduc não está 
mostrando os elementos multimídia das atividades 3a  e 3b e, por isso, estes foram 
colocados aqui: http://midiaseducacao.blogspot.com/2009/05/ecologia-sonora-modulo-basico-
de-radio.html  

OBS: sugere-se ao tutor que crie somente um Fórum p ara acolher as contribuições a esta 
atividade. 

 

RÁDIO - A3a (FACULTATIVA) – ECOLOGIA SONORA: Desenhando Sons / 

FERRAMENTA – FÓRUM 

Prezad@ cursista, 

Existem vários sistemas estabelecidos que procuram, a partir de convenções mais ou menos 

arbitrárias, associar o áudio a um conjunto determinado de grafismos. Podemos incluir nessa lista, 

desde as onomatopéias das histórias em quadrinho até as partituras da escrita musical. O objetivo 

da atividade é justamente explorar essa dimensão “gráfica” do som. A descrição da atividade, a 

seguir, propõe duas etapas para a mesma. 

Como fazer? 

ETAPA 1 

1. Clique em um dos links do elemento multimídia da atividade para ouvir um som específico. 

2. Munido de papel e lápis, procure grafar as linhas, formas e texturas que se pareçam, de acordo 
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com a sua imaginação, com o som ouvido. 

3. Repita o mesmo processo com cada um dos quatro links (sons). 

4. Analise os esboços e avalie as semelhanças e divergências entre os desenhos, buscando 

identificar padrões de associação, com base em elementos, como nos exemplos abaixo:  

• Veja se a espessura e comprimento dos traços têm alguma relação com a intensidade e 

duração dos sons; 

• Perceba se a direção das linhas indica variações de freqüência (sons graves, sons agudos 

etc.); 

• Compare os volumes de sinais grafados e veja se podem dar uma ideia sobre o ritmo e a 

polifonia (várias vozes paralelas) presentes nos trechos apreciados. 

5. Por fim, relate todo este processo vivenciado, compartilhando sua experiência no Fórum da 

atividade. 
 

ETAPA 2 

1. Selecione diferentes trechos de áudio com gravações de sons variados: música de vários estilos 

e andamentos (velocidade de execução) variados, ruídos de animais e máquinas, pessoas 

falando em contextos diferentes. 

2. Proponha a um grupo de participantes, munidos de papel e caneta, que, individualmente, 

procurem grafar as linhas, formas e texturas que se pareçam, de acordo com a imaginação de 

cada um, com os sons ouvidos. 

3. Avalie coletivamente os esboços e comente as semelhanças e divergências entre os desenhos, 

buscando identificar padrões de associação. 

4. Numa etapa posterior, podem inclusive ser apresentadas ao grupo de participantes partituras 

musicais modernas e antigas, além de imagens de ondas sonoras geradas por softwares 

editores de áudio, para assinalar a importância e variedade dos sistemas de representação 

gráfica do som. 

5. Por fim, relate todo este processo vivenciado, compartilhando sua experiência no Fórum da 

atividade. 

 

 

RÁDIO - A3b (FACULTATIVA) – ECOLOGIA SONORA: Contando uma 

história com sons / FERRAMENTA – FÓRUM 

Prezad@ cursista, 

Podemos inverter o caminho da escuta para a ação, indo da ação para a escuta, por meio de uma 

atividade simples e divertida. A proposta, baseada numa abordagem musical que se propõe a 

representar ações, ambientes e personagens é contar uma história a partir de sons. Veja um 

exemplo no Módulo. 

Como fazer? 

1. Distribua, num grupo, uma ampla variedade de fontes sonoras tais como instrumentos musicais 

simples, objetos ruidosos, aparelhos sonoros portáteis (celulares, radinhos, gravadores de 

mão) ou simples artefatos de sucata que consigam gerar sons relativamente definidos e 

“controláveis”.  

2. Escolham uma história que se queira contar, o que não é nada difícil, dada a grande quantidade 

de contos, fábulas e historietas de domínio universal. Podemos também pedir aos participantes 

que sugiram alguma anedota que tenham presenciado. 

3. De qualquer forma, o importante é: 

3a.  Definir as etapas da ação narrativa: apresentação das circunstâncias e dos personagens, 

o conflito, o desenvolvimento e o desfecho do mesmo. 

3b.  estabelecer quais executantes representarão, com seus respectivos instrumentos, os 
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personagens e as ações da história. Por exemplo, se personagens masculinos ou 

corpulentos poderiam ser simulados por sons graves e fortes, enquanto os femininos ou 

delicados corresponderiam a sons equivalentes. A velocidade e intensidade da execução 

de cada instrumento podem sugerir também a importância ou ênfase de determinadas 

ações, bem como o ritmo com que os acontecimentos se sucedem. 

3c.  a ludicidade, pois não existe a necessidade de se dominar a técnica de nenhum 

instrumento particular envolvido, nossa matéria-prima aqui é o ruído. Improvisar com 

poucas notas, ao explorar principalmente a dimensão do timbre, isto é, o “colorido 

sonoro”, característico de cada objeto produtor de som, são os objetivos da atividade. 

4. Por fim, relate todo este processo vivenciado, compartilhando sua experiência no Fórum da 

atividade. 

 

 

RÁDIO - A3c (FACULTATIVA) – ECOLOGIA SONORA: Imitando uma 

paisagem sonora / FERRAMENTA – FÓRUM 

Prezad@ cursista, 

Da mesma forma que não é necessário ser um instrumentista para trabalhar com vivências 

sonoras, também não é necessário ser um grande cantor para exercitar a expressão vocal/auditiva. 

Nessa perspectiva, uma experiência lúdica e bastante interessante pode ser proporcionada por meio 

do jogo de construir paisagens sonoras com vozes. 

Como fazer? 

1. Colocamos aos participantes, divididos em grupos, o desafio de reproduzir um ambiente 

específico, como uma fazenda, uma fábrica, um aeroporto, uma praia etc., usando apenas 

recursos vocais e corporais (percussão sobre o corpo), mas sem o uso da fala articulada. 

Cada grupo pode também descobrir o que os outros grupos reproduziram. 

2. O ponto interessante consiste na percepção/reconstituição dos sons de cada ambiente, o que 

nos leva a tomar consciência da variedade e especificidade dos mesmos e também dos 

espaços concretos dentro dos quais interagimos. 

3. Relate todo este processo vivenciado, compartilhando sua experiência no Fórum da 

atividade. 

 
 
 
 

RÁDIO - A4 (OBRIGATÓRIA) – Resumindo / FERRAMENTA – BIBLIOTECA 
E FÓRUM 

Prezad@ cursista, 

Agora que já acumulamos um grande volume de informações e aprofundamos nosso conhecimento 

sobre o tema com pesquisa, discussão e vivência, nada é mais pertinente do que transportar toda 

essa bagagem para o contexto educacional em que trabalhamos. 

Você já utilizou algum programa ou trecho de programa de uma rádio na sala de aula com os 

alunos? 

EM CASO NEGATIVO – baseado nos exemplos mencionados e na sua própria pesquisa, descreva 

as ações que poderiam ser realizadas (com as devidas adaptações) na escola ou espaço 

educativo com o qual você interage. 

EM CASO POSITIVO – mencione que atividades podem ser desenvolvidas além da leitura de 

interpretação do texto radiofônico. Discuta também, com sua turma e com o/a tutor/a, algumas 

atividades já realizadas com a programação das rádios ou, então, proponha novas atividades que 

possam ser desenvolvidas a partir da programação das rádios sintonizadas na sua região. 
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Qualquer que seja o caso, aproveite para exercitar a feitura de um projeto, desse modo, em seu 

texto busque desenvolver pelo menos quatro dos tópicos típicos de um texto como esse, a saber: 

• Tema da proposta, 

• Público a ser envolvido - turma (série/ano), professores, coordenadores, a escola, a 
comunidade, 

• Mídias a serem utilizadas (além do rádio, se for o caso), 

• Objetivos (descrever o foco de aprendizagem que pretende propiciar aos alunos), 

• Justificar o porquê destes objetivos e como a utilização das tecnologias escolhidas 
pode reforçá-los, 

• Metodologia (como fazer): 

• Atores e papéis que deverão desempenhar, 

• Etapas/ações/dinâmicas a serem realizadas, detalhando o uso das mídias 
nas atividades propostas, 

• Resultados esperados, 

• Período de realização (cronograma), 

• Critérios de avaliação, 

• Forma de socialização das produções, 

• Referências do material pesquisado. 

 

Como fazer? 

• Elabore sua reflexão utilizando um processador de textos de sua preferência. O documento 

deverá ser salvo de modo a identificar o nome do cursista e da atividade (por exemplo, 

jose_da_silva_A4).  

• Disponibilize sua produção na Biblioteca, em Material do Aluno, no tema “Atividade 4” e no 

subtema “Resumindo”.  

• Exponha no Fórum da atividade uma síntese de sua reflexão e discuta com seus colegas e 

o/a tutor/a sobre aspectos como as possibilidades e dificuldades encontradas nesse início 

de elaboração de um projeto. 

 
 


