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PRÁTICA II
DISCIPLINA:

ARTES

TURMA:

9º ANO

DESCRIÇÃO
1. INTRODUÇÃO
Podcast é como o rádio, porém, por ser um arquivo digital, ele pode ser ouvido no momento que o
ouvinte quiser.
Antigamente, para ouvir um conteúdo, era necessário acessar o site dos fornecedores para dar o play ou
baixar o arquivo para ouvir no computador. Atualmente, as pessoas interessadas acompanham os programas
direto dos smartphones ou no computador de forma totalmente automática, podendo, assim, ouvir direto do
aplicativo do celular ou baixar para ouvir offline.
2. ATIVIDADE
Os alunos devem produzir um Podcast.
Referência:
Com Anchor é possível criar podcasts diretamente do celular, utilizando poucas opções. Basta baixar o app e
criar uma conta, com algumas das redes sociais que utiliza ou com seu e-mail. Anchor está disponível tanto
para iOS como Android.
Sugestões de temas:











Música
Cinema
Esporte
Moda
Adolescência
Vergonha alheia
Jogos / Apps
Bad News
Comida
Redes Sociais

3. SUGESTÃO DE MATERIAIS
 Smartphone ou gravador de rádio.
4.




PROCEDIMENTOS
Os alunos devem pesquisar sobre o tema escolhido e planejar um programa de rádio.
O programa deve ser produzido como áudio.
O trabalho deve ser apresentado em sala com o uso de dispositivos eletrônicos, como gravador ou celular.

5. REALIZAÇÃO DO TRABALHO:
 Os alunos podem se organizar em grupos de até 04 alunos. O trabalho também pode ser feito em dupla
ou individual.
 O trabalho deve ser produzido como atividade extraclasse.
Atenção: O programa deve ter o tempo mínimo de 3 minutos e tempo máximo de 5.

VALOR

DATA DE ENTREGA

7,0

Semanas dos dias 15/04, 22/04 e 02/05.

Os alunos dispõem de tempo para fazer os trabalhos em grupo em sala de aula. Caso haja
necessidade de complementação em casa, a tarefa é individual. A escola não orienta que os
alunos se reúnam fora do horário de aulas.
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