
 

CONCURSO de PODCASTS 
 

Categorias a concurso 
 

Entrevista 
 

Podcast baseado em entrevistas de todos os géneros e formatos a uma figura real ou 

imaginária 

Cidadania/Ambiente 
 

Podcast sobre estilos de vida sustentáveis. Deverás referir a forma como encaras a 

problemática ambiental e a tua contribuição para um mundo melhor. 

Conversa ou Debate 
 

Podcast onde referes ou debates temas do teu interesse. 
 

Cultura 
 

Podcast sobre cinema, televisão, livros, música, arte e outras as manifestações de 

cultura. 

Desporto 
 

Podcast sobre modalidades desportivas. 
 

Outros 
 

Qualquer tema e formato que não se reveja nas categorias anteriores. 
 

Exemplos 
 

• A produção de radionovelas, excertos de obra(s) estudada(s) ou textos criados 

por ti e  pelos teus colegas; 

• A criação de um itinerário local com narração de curiosidades e história dos 

principais pontos turísticos; 

• A interpretação de textos e leitura de poesias escritas por ti e pelos teus 

colegas; 

• Um mini curso de uma qualquer língua estrangeira; 

• A entrevista imaginária a um autor estudado ou aos hábitos de uma época; 

• Uma emissão de rádio; 

• Outros… 



 
 

 

Criação do podcast 

 
Podem utilizar software livre e gratuito (existem vários, à distância de um clique, o 
Anchor, por exemplo). 

 

Podem recorrer a aplicações de gravação de voz dos vossos telemóveis, que permitem 
gravação e edição. 

 

A criação de um podcast passa essencialmente pelas seguintes fases: 
 

• Escolher um tema para o vosso podcast 
Para que o podcast não fique confuso, é importante focarem a vossa atenção 
num tema. Podem dar uma espreitadela naqueles que vos propomos. 

• Definir os participantes do podcast 
Escolham quem vai falar, representar, cantar ou mesmo se vão entrevistar 
outras pessoas fora do grupo. 

• Criar o roteiro do vosso podcast 
 Escrevam o que vão gravar e em que ordem. Organizem o vosso discurso para 
evitar silêncios e atropelos. 

• Ensaiar, ensaiar… 
Treinem a vossa prestação. Conseguirão perceber se estão a falar depressa ou 
devagar demais. Conseguem também verificar a fluidez da vossa mensagem. E 
acreditem, ensaiar é divertido… 

• Gravar num ambiente o mais silencioso possível 
Gravem num espaço controlado e com o menor ruído possível. 

• Editar o podcast 
Editem o vosso trabalho, retirem ou acrescentem excertos que permitam 
melhorar o ritmo 

 

Depois de editado, o podcast está pronto para ser publicado. Ouçam-no mais uma vez 
e enviem-no para nós. 

 

Bom trabalho! 


