
1  O nome da 
escola (só mesmo 
o nome, sem 
palavras antes e 
com uma pequena 
pausa depois)

2 O ano e a 
turma a que tu e 
os teus colegas 
pertencem

3 O título e o 
autor do livro que 
vão defender 

4 O que têm 
para dizer acerca 
do livro, que pode 
ser uma frase, 
uma canção 
ou um grito 
de guerra, por 
exemplo 

5 Quando 
apelam ao voto, 
não devem 
mencionar o 
código do livro 
pelo qual estão a 
fazer campanha, 
mas apenas 
o título, por 
exemplo «Vota A 
Árvore Generosa» 
(e não «Vota 
A01»)  

6 Os podcasts 
deverão ter a 
duração máxima 
de um minuto e 
trinta segundos.
Entrega até 8 
de março em 
miudosavotos@
visao.pt

Queres aprender a fazer  
um tempo de antena?
Os locutores da Rádio Miúdos ensinam-te como se faz um tempo de antena, com que poderás participar em 
«Miúdos a Votos». É simples gravar voz com qualidade usando um smartphone. Basta ter uma aplicação de 
gravação de voz: AudioRecorder para Android e AVR para sistemas iOS. Segue estes passos:

Encontra o espaço em  
casa que tenha menos  
reverberação, ou seja, 
menos eco. Basta 
bateres palmas numa 
cozinha ou num quarto 
para perceberes do que 
falamos. Escolhe a divisão 
que tenha mais móveis, 
pois ajudam a «cortar» o 
eco. 

Escolhe o cantinho mais 
agradável para te sentares 
a ler ou a dizer o que queres 
gravar. Aproxima-te do canto, 
de costas para a parede, com o 
telefone a cerca de um palmo 
da boca, e experimenta gravar 
a voz. 

Se gravares no exterior, 
aproxima um pouco mais 
o telefone da boca de 
quem estiver a falar. Não 
te esqueças de que o 
microfone dos telefones 
está em baixo! Por isso, põe 
o telefone de pernas para 
o ar.

No final,  
ouve sempre a 
gravação para 
verificares se é 
preciso repetir 
ou se está em boas 
condições.

NA GRAVAÇÃO DE UM PODCAST PARA  
UM TEMPO DE ANTENA TERÁS DE DIZER, 
OBRIGATORIAMENTE, POR ESTA ORDEM:
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