
Manual para Oficinas de Produção de Podcasts 
 

 

 O presente manual trata da realização de oficinas relacionadas à elaboração           

de um programa de rádio, em formato podcast, para estudantes do 5º ano do              

Colégio de Aplicação da UFSC. Neste sentido, as oficinas trazem planejamentos e            

visam auxiliar as/os professoras/professores na produção e implantação da rádio          

junto com as crianças, utilizando materiais de fácil acesso e manuseio,           

compreendendo e buscando alternativas a possíveis dificuldades em relação à          

estrutura local existente.  

É um material didático cuja elaboração começou em agosto de 2018, no            

contexto do planejamento das atividades da disciplina de Jornalismo Comunitário,          

do curso de Jornalismo da UFSC, e de sua participação no projeto de construção da               

série de podcasts Transmissão no Aplicação - nome escolhido pelas crianças no            

processo de discussão e construção desta mídia e de seus conteúdos. As oficinas             

foram planejadas e executadas pelos(as) estudantes da disciplina de Jornalismo          

Comunitário/UFSC - turma 2018-2, sob a orientação e supervisão das professoras           

Terezinha Silva e Leslie Sedrez Chaves. O desenvolvimento das oficinas em sala de             

aula teve a participação desta equipe do curso de Jornalismo, de professoras do             

Colégio de Aplicação da UFSC - sob a coordenação e supervisão da professora             

Carla Loureiro -, e a observação da equipe do projeto Conexão Escola-Mundo.  

Durante e após a produção dos podcasts da série Transmissão no Aplicação,            

o Manual planejado foi sendo atualizado a partir da própria experiência e das             

dinâmicas com as crianças. Trata-se, portanto, de um recurso didático que pode ser             

aperfeiçoado e adaptado às necessidades e circunstâncias próprias à sua utilização           

em experiências concretas.  Esta primeira edição do Manual é um ponto de partida. 

  

PARTE I - OFICINAS 

  

O objetivo é ministrar as oficinas em sequência, seguindo e inspirando-se na            

ordem das etapas de produção do conteúdo jornalístico. A primeira etapa consiste            



em uma oficina de Coleta e apuração de Informações, para explicar aos alunos o              

que fazer durante esse processo de coleta de informações. A segunda etapa é a de               

Produção de Texto, nela o objetivo é ensinar como fazer um texto de notícia para               

rádio. Na terceira etapa, aparecem as Técnicas de locução e gravação, e na             

última etapa, a Edição técnica dos conteúdos utilizando programas próprios de           

computador. 

  

OFICINA 1 - Coleta e apuração de Informações – equipe do Jornalismo e             

professoras do CA, com a observação da equipe do Projeto Conexão           

Escola-Mundo 

 

Ementa: Explicar o que são fontes jornalísticas. Ensinar como fazer pesquisas           

utilizando meios tradicionais com livros e entrevistas ou internet. Técnicas básicas           

de entrevista e apuração de informação. As “seis perguntas” do jornalismo.           

Compreensão básica de pautas. 

 

Andamento da aula: 

- Perguntar para os alunos: como eles acham que uma notícia/conteúdo é           

feito para rádio/podcast? E como se busca a informação? - 5’ 

- Fontes de informação: 

● O que são fontes? Pessoas comuns, testemunhas,        

especialistas, autoridades, organizações, documentos.  

● O que queremos das fontes? Novas informações; confirmação        

de informações; solução de dúvidas; recomendações de novas        

fontes; credibilidade e legitimidade. 

● Como encontrá-las? Google; professores; pais; funcionários;      

página institucional dos sites; indicação de colegas e outras         

fontes. 

- “As seis perguntas” - Dinâmica de grupo com os primeiros parágrafos do            

texto em formato de notícia (escritos e/ou falados) e todos têm de            

responder às seis perguntas do lead. - 15’ 



● Explicar de maneira simples o que é lead: o primeiro parágrafo           

do texto, que contém as informações principais e básicas do          

texto jornalístico.  

● Responder às seis perguntas básicas no início do texto (lead): 

○ Quem? 

○ O quê? 

○ Onde? 

○ Como? 

○ Quando? 

○ Por quê? 

○ E daí? 

- Entrevistas: explicação das técnicas básicas de entrevista utilizando        

celular.  

  

Material necessário: 

- Projetor ou lousa digital; 

- Caixa de som. 

  

* Tarefa de casa: coletar e apurar informações para um texto de rádio. A             

tarefa deve ser realizada de maneira mais ampla possível. Neste sentido,           

seguem as etapas realizadas pelas professoras antes da segunda oficina          

ser ministrada pelas/os alunas/os da disciplina de Jornalismo Comunitário.  

 

Etapa 1 : Definição temas rádio – Equipe do Projeto Conexão Escola-Mundo e             

Professoras do CA, Estudantes de Jornalismo e professoras do Jornalismo          

convidados(as). 

Por meio de uma metodologia colaborativa as crianças vão se agrupar           

nos temas pelos quais mais se interessam, formando oito grupos de três            

crianças. Esses grupos trabalharão juntos até o final do projeto com os            

temas escolhidos. 

  



Etapa 2: Discussão sobre as diversas formas de abordar um conteúdo -            

Equipe do Projeto Conexão Escola-Mundo e Professoras do CA, Estudantes          

de Jornalismo e professoras do Jornalismo convidados(as).  

 

a) Apresentação de diferentes formatos para as crianças conhecerem as          

possibilidades de desenvolver seus temas. 

- Escutar diferentes podcasts e responder questões sobre as características          

de cada formato (programas de entrevistas, opinião, música, debate, etc) 

 

b) Apresentação de um mesmo tema com diferentes perspectivas/abordagens e          

discussão. 

  

Etapa 3: Problematização dos temas e identificação de possibilidades - Equipe           

do Projeto Conexão Escola-Mundo e professoras do CA, Estudantes de          

Jornalismo e professoras do Jornalismo convidados(as). 

- Depois que as crianças conhecerem e discutirem diferentes formas de          

abordar um assunto, voltar aos temas definidos pelos grupos e trabalhar com            

cada grupo para que definam a forma de abordar seus temas. Por exemplo:             

se um grupo quer trabalhar com futebol, precisa definir se será sobre história             

do futebol, se será um debate ou curiosidades sobre jogadores etc. Assim as             

crianças estarão prontas para produzir o texto radiofônico. 

  

 

OFICINA 2 - Produção de Texto - Equipe do Jornalismo e professoras CA, com              

a observação da Equipe do Projeto Conexão Escola-Mundo. 

  

Ementa: O texto radiofônico. Dicas sobre o texto para rádio. Como colocar as             

informações neste formato.  

 

Andamento da aula: 

- Relembrar o assunto da oficina anterior sobre coleta e apuração de           

informações. Para que o produto radiofônico chegue a ser transmitido aos           



interlocutores ele precisa primeiro passar pela apuração, depois pela fase da           

redação, oficina que está sendo aplicada, e finaliza com a locução e edição.  

- Questões aos alunos: Perguntar aos alunos se eles sabem a diferença do            

texto para a rádio e para os outros tipos de formatos jornalísticos, com a              

seguinte pergunta: “Qual a diferença de assistir uma notícia na televisão ler            

uma notícia no jornal e ouvir uma notícia no rádio?”. Após as respostas e              

correções, são apresentados exemplos de um tema de notícia nos três           

formatos. Os alunos citam as diferenças e os palestrantes explicam as           

características de cada formato: lead, fontes, vinhetas, BG etc. 

- O texto radiofônico: explicação básica das técnicas de produção deste tipo de            

texto - ordem direta e frases curtas, uso das barras para separar pontuação.             

Trazer exemplos. 

- Apresentação do glossário das técnicas utilizadas na produção do script          

(roteiro) do texto radiofônico. Trazer exemplo de roteiro demonstrando suas          

características: ficha técnica e descrição das técnicas (roda vinheta, sobe          

BG, abaixa BG, etc). 

 

● Modelo de glossário de técnicas 

 

As pausas são indicadas por barras: 

/ - para indicar pausa breve na locução ou indicar o término de cada período               

do texto. 

//- para indicar uma pausa maior ou o final do texto. 

 

TEC - Técnica Conjunto de descrições dos efeitos sonoros, trilhas e recursos            

técnicos. 

BG - Background Música, voz ou efeito sonoro inserido simultaneamente na           

fala e que vai ao ar num volume mais baixo. 

Vinheta: é uma gravação (texto e/ou música). Serve para referir um assunto            

ou uma mensagem. 

LOC - Locutor - Texto de um material jornalístico lido pelo locutor. 

Sonora: Áudio da fala de um entrevistado. 



  

●  Modelo de roteiro para programa de rádio 

  

Ficha técnica: 

Programa: Podcast 

Data da Edição: 08/09/2018 

Horário: 11h00 

Duração: ~15 minutos 

  

TEC: RODA VINHETA ABERTURA 

  

LOC1: Bom dia ouvinte da Rádio Ponto// Hoje é dia quatorze de setembro e              

são onze da manhã// Começa agora o programa Podcast// 

  

LOC2: Eu sou Aluno// 

 

LOC1: E eu sou Aluna/ e você está ouvindo o programa Podcast.// 

  

TEC: SOBE BG PADRÃO 

TEC: CORTA BG PADRÃO 

  

LOC2: No programa de hoje você vai conferir as atualizações sobre o            

Colégio de Aplicação da UFSC// 

 

- Apresentar exemplo de programa de rádio e de tipos de vinhetas.  

- Adequação da coleta de informações dos grupos por quadro para um texto            

radiofônico. 

 

- Material necessário: 

- Projetor ou lousa digital; 

- Caixa de som. 



- Tarefa de casa concluída por parte dos alunos (coleta e apuração de            

informações); 

  

- * Tarefa de casa: Pedir para que os alunos, com auxílio da professora,             

produzam o roteiro do programa para gravação na próxima aula, após a            

oficina de locução. 

  

Produção do texto realizada durante as duas semanas entre os encontros –            

Equipe do Projeto Conexão Escola-Mundo e Professoras CA, Estudantes de          

Jornalismo e professoras do Jornalismo convidados. 

- Finalização do texto para gravação do podcast. 

  

  

OFICINA 3 - Locução e Técnicas de Gravação: Equipe do Jornalismo e            

Professoras do CA, com a observação da Equipe do Projeto Escola Mundo. 

 

  

Ementa: Locução para rádio. 

- Trabalhar a locução a partir dos textos que os alunos produziram. 

- Trabalhar exercícios com a voz e orientações de postura, respiração,          

dicção, volume. 

- Jogo de perguntas e respostas com os alunos sobre a voz. 

 

Andamento da aula: 

- Realizar um quiz com as crianças para dinamizar a aula. O quiz deve conter              

perguntas sobre respiração, produção da voz no corpo e outras dicas para            

locução. Seguem abaixo exemplos de perguntas que podem ser aplicadas: 

- 1 - A sua posição pode mudar o jeito que sua voz sai? 

- 2 - O que você come pode influenciar sua locução? 

- 3 - A respiração influencia na hora de falar? 

- 4 - Beber bastante água ajuda a deixar a voz melhor? 

- 5 - Existe algum jeito de deixar a fala melhor para locutar? 



 

- Após o quiz explicar para os alunos como é produzida a voz no corpo              

humano. Nessa explicação será mostrado como a voz é produzida, passando           

pela inspiração e todo caminho que o ar percorre no trato vocal até chegar na               

saída da voz. 

 

- Realização de exercícios de voz e respiração com os alunos. 

  

Material Necessário: 

- Canudos; 

- Placas para a dinâmica do questionário (sim ou não); 

- Projetor ou lousa digital. 

- Tarefa de casa concluída por parte dos alunos (produção do roteiro para            

edição do texto em sala de aula); 

- Organizar uma sala para gravação e levar cada grupo para gravar seus             

textos, acompanhados e orientados pelas professoras, bolsistas e        

estudantes do Jornalismo.  

 

 

 

OFICINA 4 - Edição: Equipe do Jornalismo e Professoras do CA, com a             

observação da Equipe do Projeto Conexão Escola-Mundo. 

 

Ementa: Aprender os recursos básicos da edição em, pelo menos, duas pistas e             

com regulação de volume. Noções de trilhas e efeitos sonoros em programas de             

rádio.  

  

Material necessário: 

 -   Computadores com o programa Audacity (gratuito); 

- Equipamentos disponibilizados pelo Laboratório Interdisciplinar de       

Formação Educadores — LIFE; 

-   Áudios gravados pelos alunos; 



-   Sala de gravação. 

 

Recomendações:  

          -    Usar o programa Audacity; 

- Usar os mesmos grupos de alunos(as) que foram usados antes. Caso           

tenha algum problema, dividir os alunos para trabalhar em novas equipes,           

de acordo com o tamanho da turma; 

- Trabalhar com base nas locuções realizadas pelos alunos; 

- Exemplificar com trabalhos produzidos no Jornalismo da UFSC        

(“tematiquinhos”, disciplina de rádio teatro, etc.); 

- Apresentar um manual com os recursos básicos dos programas (ver          

abaixo). 

  

 Andamento da aula: 

● Perguntar aos alunos: O que é edição? O que nós precisamos para editar? 

- Após as respostas, introduzir quais são os processo para edição de           

áudio. Falar do programa Audacity, que vai ser usado. 5’ 

 

● Perguntar aos alunos: Quais são os elementos do rádio? 

- Após as respostas, explicar que são quatro elementos: silêncio,         

música, voz e efeitos sonoros. 5’ 

 

● A partir da explicação dos elementos, mostrar o que vamos ter no programa             

10’ 

- Vinheta da Rádio: “música” curta no início de todos os podcasts com            

nome da rádio 

- Vinheta do programa: “música” curta com o nome de cada podcast 

- Vinhetas de quadros: “música” curta com o nome de cada quadro do            

podcast 

- BG (background): música de fundo 

- Narração: o que vocês falam :D 

- Sonora: trecho de entrevistas e/ou enquetes (se tiver) 



 

● Depois de apresentar, a ideia é usar algum programa de exemplo para que             

os alunos identifiquem cada parte. (15’) Por exemplo, no programa          

Juvenews, da Rádio Ponto UFSC, conseguimos perceber onde estão vários          

dos elementos: Vinheta da Rádio: “Rádio. Ponto. UFSC”, Vinheta do          

programa: “Você sabe o que é cultura jovem? ♫♪ JuveNews! ♫”, BG            

(background): Música de fundo, Narração: “Boa tarde, meus consagrados.         

Está começando a quarta edição do Juvenews! (...)” , Vinhetas de quadros:            

“♫ Mazoquê ♪” 

 

● Após a identificação de cada vinheta, perguntar aos alunos: como editar o            

áudio dos podcasts? (10’)  

- Após as respostas, mostrar as ferramentas básicas do Audacity: 

 

1 - Interface do programa 

 

 

 

2 - As ferramentas utilizadas para a edição do áudio  

 

https://www.mixcloud.com/radiopontoufsc/juvenews-17102018/


 

 

 

 

● Por fim, perguntar aos alunos qual a importância do roteiro (10’)  

- Após ouvir as respostas, falar de como o roteiro é importante para            

edição, já que é como um “mapa” de como fazer. Usar de exemplo             

algum roteiro em que seja possível ver os elementos da edição no            

papel. Por exemplo:  

 

CABEÇA: O top 5 de hoje é sobre clássicos da Disney! Roda aí////// 

TEC RODA VINHETA TOP 5 

TEC SOBE BG https://www.youtube.com/watch?v=Jqn_gYirYhQ  

BAIXA BG 

LOC 1  - O meu preferido era o Rei Leão. // Eu adorava ver com a minha irmã./// 

LOC 2 - Muito bom relembrar os filmes que a gente via quando era menor!//// 

TEC RODA SONORA https://www.youtube.com/watch?v=sJWRv99K5Tw 

BAIXA BG 

  

PARTE II - HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E CIRCULAÇÃO  



Algumas alternativas de ambientes para circulação do material: 

- Criação de uma conta no MixCloud (gratuito|https://www.mixcloud.com/)       

para hospedagem das edições do podcast. 

- Criação da identidade visual com logo e capa para redes sociais e            

MixCloud (Necessário decisão do nome da rádio/podcast) | 

- Criação de uma página no Facebook para circulação e divulgação: refletir           

sobre as estratégias de divulgação, alertar sobre o conteúdo e a não            

publicação de conteúdos/fotos pessoais, chamada para cada programa        

em linguagem adequada. 

Na experiência de 2018/2 do Transmissão no Aplicação, com a turma do 5o             

ano C, do Colégio de Aplicação/UFSC, foi desenvolvida uma página na           

internet especificamente para hospedar e veicular o conteúdo produzido. A          

página está disponível no endereço https://podcast.escolahacker.ufsc.br . O        

texto de apresentação da home da página também foi produzido          

coletivamente pelos alunos da 5ª série C do Colégio de Aplicação, sob a             

orientação e supervisão da professora Carla Loureiro.  

  

EXPEDIENTE 

O Manual para Oficinas de Produção de Podcasts é um material didático            

planejado e elaborado pelos(as) estudantes da disciplina de Jornalismo         

Comunitário/UFSC (turma 2018-2), sob a supervisão e edição das professoras          

Terezinha Silva e Leslie Sedrez Chaves, do curso de Jornalismo, e colaboração da             

professora Carla Loureiro, do Colégio de Aplicação da UFSC. Foi concebido com o             

objetivo de auxiliar na criação, produção e continuidade do projeto Transmissão no            

Aplicação. Primeira edição: dezembro de 2018. 

 

Elaboração: Catarina Duarte dos Santos, Carla Loureiro, Francielle Cecília, Gabriel          

Gentile, Giovanni Vellozo, Ilana Cardial, Julia Mallmann, Laís Godinho, Leslie          

Sedrez Chaves, Lívia Schumacher, Reginaldo de Castro, Suelen Rocha, Terezinha          

Silva, Vinicius Cláudio.  

Coordenação: Terezinha Silva e Leslie Sedrez Chaves. 

Colaboração: Carla Loureiro e Equipe do Projeto Conexão Escola-Mundo. 

https://www.mixcloud.com/
https://podcast.escolahacker.ufsc.br/


Apoio: Departamento de Jornalismo da UFSC, Laboratório de Rádio do Curso de            

Jornalismo da UFSC, Colégio de Aplicação, Equipe do Projeto Conexão          

Escola-Mundo.  

 

 


