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Ligar o rádio para ouvir uma boa música é muito divertido. 
Além de ser um meio de informação, quando se está sozinho, 
a voz do locutor é certeza de companhia, seja no carro ou em 
casa. Mas afinal, como funciona uma rádio? Se você perguntar 
aos alunos do Primário I B, com certeza eles darão uma boa 
explicação sobre o assunto! No dia 13 de agosto, os estudantes 
foram conhecer o universo de uma rádio de Bauru, a 94.5 
FM, que abriu suas portas e explicou cada detalhe sobre o 
funcionamento da emissora.

Mas esse estudo do meio começou antes, com análises e aprendizado em sala de aula. Na Escola, dentro do tema do trimestre 
‘Invenções e Descobertas’,  a turma estudou sobre o som, a audição, a invenção do aparelho de rádio e sobre as emissoras.  “Dentre outras 
coisas relacionadas ao som, nós estudamos os inventores do rádio e os processos realizados para que surja uma invenção. A visita à 94.5 
FM foi feita para que os alunos associassem o que aprenderam à prática. Na ocasião, eles puderam conhecer a estrutura da rádio, ver 
como é uma mesa de som e como é feita uma transmissão”, explica a professora Ms. Priscila Carneiro.

Para concluir os estudos sobre o tema, depois da visita, os alunos elaboraram 
um texto coletivo após ouvirem as considerações de todos sobre o que foi visto. 
Junto com algumas fotos, o texto foi exposto na Festa Cultural, realizada em 
30 de agosto. “De volta à Escola, cada qual expôs sua opinião e, ao final, os 
alunos escreveram o texto. Os comentários são muito interessantes e vão desde as 
observações sobre a estrutura da rádio até a duração de um programa”, comenta 
Ms. Priscila. 

Em visita de estudo, alunos da FourC exploraram o mundo 
de uma rádio de verdade.

Alunos do Primário I B durante visita de estudo à rádio 94.5 FM de Bauru. Com pranchetas 
nas mãos os estudantes conheceram o dia a dia e os equipamentos de uma rádioDa sala de aula para a prática

Texto coletivo
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“Durante a visita, vi um locutor trabalhando e o estúdio 

onde os programas são feitos, que é todo fechado, para isolar o 

som do lado de fora. Também conheci o espaço cultural da rádio 

94.5 FM e vi os troféus que eles já ganharam, eu gostei bastante! 

Na sala de aula, nós pudemos conhecer diferentes aparelhos de 

rádio antigo. Nós também fizemos uma propaganda, gravada 

na 94.5 FM e veiculada na Festa Cultural. Além disso, criamos 

um jogo para a festa, no qual a pessoa ouvia o trecho de uma 

música ao contrário e depois tinha que descobrir qual canção 

era”. Luísa De Nino Ferreira.

“A 94.5 FM tem um prédio que foi inaugurado pelo governador 

do Estado de São Paulo. Lá, todas as salas são separadas: há a 

sala do locutor, a sala de som e a sala dos jornalistas. Cada pessoa 

tem uma responsabilidade diferente. Eles organizam as músicas 

de forma intercalada, variando os estilos. Para a Festa Cultural, 

minha sala fez um rádio e a representação de seu inventor, 

o Guglielmo Marconi. Também fizemos uma orelha, mostrando 

todo o caminho percorrido pelo som”. João Pedro Beber.Confira abaixo o texto dos alunos sobre a visita: 
No dia 13 de agosto fomos à estação de rádio 94.5 FM e fizemos grandes descobertas.

Descobrimos que as paredes da sala onde o locutor da rádio fica possuem revestimento acústico para isolar o som que vem de fora da sala.

A seleção de músicas é de vários estilos: rock, pop, samba, reggae, sertanejo, pagode, funk, para agradar todos os ouvintes.

Cada programa da rádio tem duração de 3 a 4 horas e muitas pessoas estão envolvidas na preparação dos programas.

Descobrimos que para o som chegar em nossas casas, o som é captado pelas radiofrequências, passa por um aparelho chamado transmissor e aí a 

torre recebe essas transmissões que emitem o som pelas radiofrequências de novo e chega no rádio da nossa casa pela antena e assim escutamos as 

músicas e informações.
A 94.5 FM vai completar 36 anos na cidade de Bauru e teve 3 fundadores, irmãos da família Simonetti .

O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin , participou da inauguração do novo prédio da rádio que fica perto doBauru Shopping.

A rádio é cadastrada na “Billboard” (revista americana) e, por isso recebe toda semana novas músicas dos cantores do mundo todo.


