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Introdução: 

O presente documento tem como objetivo regular o funcionamento da rádio 

escolar e de todas as atividades inerentes à mesma. 

A rádio é um projeto conjunto entre algumas escolas do concelho de Cascais e 

o departamento da juventude da Câmara Municipal de Cascais. 

O principal objetivo destes projetos é promover a comunicação e informação 

nas escolas, estimulando a participação dos jovens e o desenvolvimento de 

competências. Este projeto possibilita também a promoção de programas e serviços da 

Geração C em contexto escolar. Durante o ano letivo, existe apoio da Câmara 

Municipal na planificação e concretização dos projetos, enviando regularmente 

conteúdos informativos de divulgação aos responsáveis de cada projeto.  

Existe, assim uma ajuda na criação de estúdios e apoio constante para que as 

equipas consigam ter uma gestão autónoma dos projetos. A formação e qualificação 

são também preocupações constantes e por isso, ao abrigo do protocolo são também 

promovidas diversas iniciativas, como workshops (de voz e locução por exemplo) e 

organização de encontros nacionais de projetos de rádio escolar, para promover a 

troca de experiências. 

 

Principais objetivos da rádio na escola: 

a) Tornar o espaço escolar mais alegre 

b) Fomentar o espírito de participação de toda a comunidade escolar 

c) Promover a interação escola/comunidade/Câmara Municipal 

d) Conceder aos alunos a oportunidade de exercitar a linguagem e técnicas 

radiofónicas 

e) Apoiar os programas curriculares, sobretudo no âmbito das disciplinas 

técnicas do Curso Profissional de Técnico de Organização de Eventos e na 

possibilidade da realização da Formação em Contexto de Trabalho 
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Artigo 1º 

Qualquer pessoa da comunidade escolar poderá fazer parte da equipa da rádio, 

desde que previamente inscrita no projeto e mediante aprovação e validação por parte 

do responsável do projeto, em articulação com a direção da escola. 

 

Artigo 2º 

A utilização de todos os equipamentos disponíveis na rádio só poderá ser 

efetivada após a devida formação. 

 

Artigo 3º 

A grelha de programação e normas de funcionamento devem estar afixadas em 

local visível no interior do estúdio para que todos os elementos da equipa tenham 

conhecimento dos mesmos. 

 

Artigo 4º 

Os utilizadores são responsáveis pelo material disponível no estúdio, sendo que 

deverão no início e fim do dia verificar se os equipamentos estão em boas condições. 

Caso seja detetada alguma anomalia nos mesmos, deverão comunicar ao gestor do 

projeto, que oportunamente informará a direção da escola, preferencialmente por 

escrito. 

Artigo 5º 

Existe no estúdio um formulário de registo de ocorrências que deverá ser 

preenchido pelos utilizadores do espaço, e entregue na direção, caso surja alguma 

situação que perturbe o normal funcionamento da rádio.  



Agrupamento de escolas de Cascais – Escola Secundária de Cascais 

Artigo 6º 

Os utilizadores do espaço têm direito a: 

a) Ser tratados com cortesia, atenção e igualdade 

b) Utilizar os equipamentos disponíveis 

c) Ver valorizada a sua integridade física e moral 

d) Ser ouvidos, no âmbito de eventuais sugestões para melhoramento do 

espaço e do serviço prestado 

 

Artigo 7º 

Os utilizadores têm o dever de: 

a) Cumprir as normas estabelecidas no presente regulamento 

b) Manter os equipamentos e instalações em bom estado de conservação e 

funcionamento 

c) Não comer, beber nem fumar no estúdio 

d) Garantir que no final da semana se tem em atenção as sugestões colocadas na 

caixa de sugestões do bar, via facebook e/ou e-mail 

e) Ter em atenção a linguagem utilizada e a letra de algumas músicas divulgadas 

na rádio 

f) Relacionar-se de forma cívica e educada com os outros utilizadores 

g) Acatar ordens que lhes forem transmitidas pelos professores ou funcionários 

h) Cumprir o regulamento interno da escola 

 

Artigo 8º 

Em relação às emissões regulares, a funcionar durante os intervalos, só é 

permitida a permanência dos alunos responsáveis pela emissão em curso, não sendo 

permitidos mais que 4 (quatro) pessoas no estúdio. 
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Artigo 9º 

Todos os dias a chave é requisitada e entregue na sala de funcionários, sendo 

que quem faz a requisição e entrega deverá assinar um documento disponível para o 

efeito. 

Artigo 10º 

Todos os utilizadores comprometem-se a divulgar informações veiculadas por 

professores da escola, bem como informações relativas a Cascais. 

 

Artigo 11º 

Qualquer incumprimento das regras estabelecidas no presente regulamento 

está sujeito ao regulamento interno do agrupamento, sendo eventualmente passível 

de procedimento disciplinar, nos termos da lei. 

Artigo 12º 

O presente regulamento poderá ser atualizado pelo responsável da rádio 

escolar, sempre que se justifique, em articulação com os órgãos de gestão da escola. 


