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O presente trabalho, resultante de um projeto de iniciação científica desenvolvido sob o 
aporte da Fundação de Amparo à Pesquisa da Universidade do Sagrado Coração (FAP/USC), 
trata da produção de um programa radiofônico composto por cinco edições com intuito de 
auxiliar no ensino de ciências relacionado à promoção da saúde, conteúdo ministrado no ensino 
fundamental I para crianças de 6 a 10 anos. A escolha foi motivada pelo fato de que o rádio, 
mesmo sendo um dos meios de comunicação mais consumidos atualmente, é escasso em 
produtos voltados ao público infantil. Considerando a eficácia desse meio na transmissão de 
conteúdos voltados à promoção da saúde, optou-se por abordar temas que promovam a saúde 
estudados do primeiro ao quinto ano na disciplina de ciências. O desenvolvimento do trabalho 
foi composto por pesquisa bibliográfica sobre as temáticas rádio, comunicação e saúde, 
educação e desenvolvimento infantil; e por uma pesquisa documental em relação à Base 
Nacional Comum Curricular e à Lei das Diretrizes Básicas que permeiam o público estratégico 
e seu contexto na educação nacional. Sob tais premissas, o trabalho, de finalidade aplicada, 
resultou na produção de cinco programas que podem auxiliar no ensino-aprendizagem de 
conteúdos essenciais em sala de aula. Sob a perspectiva jornalística, esta produção 
proporcionou levar a informação de forma didática e fomentar a criação de hábitos diários mais 
saudáveis ao passo em que incentiva o protagonismo infantil por meio da difusão de conteúdo 
em áudio sobre promoção da saúde.  
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