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1- Leia o texto abaixo e faça um resumo (até 15 linhas) em seu caderno: 

Podcast 

O podcast surgiu como uma programação de rádio na internet. De forma que, como a rádio e 
a televisão, o podcast também serve como canal informativo. No entanto, a diferença crucial entre 
o podcast com o rádio é a questão do conteúdo e de quando ouvir. De modo que o conteúdo é sob 
demanda, ou seja, você ouve o conteúdo que você gosta. Além disso, pode ouvir a qualquer 
momento e em qualquer lugar. Certamente, a questão de os temas serem diversos também é um 
grande diferencial. 

Para que serve o Podcast? O principal objetivo do podcast é compartilhar conteúdo. Desse modo, 

escolhe-se um tema e cria-se um texto para compartilhar o que se sabe sobre esse assunto. Sendo 
assim, o podcast é muito bom para quem tem uma rotina intensa, pois é possível ouvi-lo a qualquer 
hora do dia, diferentemente de vídeos e textos, em que é preciso parar um tempo e focar a atenção 
somente no material. 

Como criar um podcast? Primeiramente, para tudo é necessário um planejamento. Sendo assim, 

é fundamental que essa etapa não seja feita de qualquer maneira. É no planejamento que se 
estabelece o objetivo que se deseja alcançar com o podcast. É preciso dar uma atenção mais do 
que especial para que este planejamento ajude na concretização. 

Além disso, antes de ir para a ação e gravar, é necessário analisar alguns elementos que são 
importantes para o podcast e aplicar esse planejamento em cima deles. São eles: 

– público alvo; para quem se dirige seu texto? 

– como deixar o tema interessante; 

– destaque de conteúdo a ser feito dentro do tema; 

– como criar “imagens” com o áudio (músicas de fundo, entonação de voz, ruídos, etc) 

– roteiro a ser seguido (um exemplo: início, meio, encerramento, etc); 

Gravação:  Primeiramente, a gravação sempre é muito importante, pois é o momento de colocar o 
planejamento em prática. Dessa forma, é importante que as gravações sejam feitas em uma sala 
silenciosa e com conforto para o participante.  

Edição: Sendo o podcast um programa gravado, ele PODERÁ ser editado OU regravado.  

Sites para ouvir podcast: 

– Soundcloud       – Spotify           – Stitcher Radio            – Castbox          – YouTube 

                                                                                                                                  https://segredosdomundo.r7.com/podcast/ 

 

https://segredosdomundo.r7.com/investimentos-para-iniciantes/
https://segredosdomundo.r7.com/podcast/


2- Agora você deve escolher um assunto de seu interesse (jogos online, música, esportes, escola, 

professores, culinária, moda, política, paquera, etc.) e criar o seu podcast. Inicie sua gravação 

dizendo seu nome e de qual turma você é; em seguida aborde o tema escolhido; diga porque o 

escolheu, porque você o acha interessante; o que de relevante devemos saber sobre ele; como e 

se ele te ajuda no dia-a-dia e tudo o que você achar necessário sobre ele. 

Grave um aúdio/podcast de até 3 (três) minutos e envie em meu whatsApp (de forma privada). 

Irei avaliar a entrega do trabalho; coerência na fala; começo/meio/fim; dicção (se consigo entender 

o que é dito); duração; criatividade e argumentação utilizada. 

Acima de tudo, escolha algo de que você goste e divirta-se falando sobre isso! 

 

 

O mundo está nas mãos daqueles que tem a coragem de sonhar e de 

correr o risco de viver seus sonhos.- Paulo Coelho 


