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Introdução: O rádio já chega às mídias digitais e alcança uma quantidade de público
considerável. Também desempenha importante papel na informação e no
entretenimento dos ouvintes.  O laboratório do Unileste é um ambiente fundamental
para o desenvolvimento radiofônico dos alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade
e Propaganda e pode prestar um serviço social às escolas municipais com a realização
de oficinas sobre as técnicas e práticas no rádio.  Objetivo: Possibilitar aos alunos do
Unileste um maior conhecimento radiofônico, apresentar as ferramentas para a
produção de programas e orientá-los a desenvolver atividades relacionadas ao fazer
radiofônico. Possibilitar aos jovens das escolas municipais de Coronel Fabriciano a
ocupação de tempo extraescolar com atividades complementares criativas e educativas,
especialmente de programas radiofônicos. Metodologia: Além da preparação dos
novos alunos do Unileste para terem conhecimento sobre a linguagem de rádio, as
oficinas para estudantes de escolas municipais já estão sendo realizadas. São utilizadas
dinâmicas para a produção de notícias e vinhetas, aproveitando a estrutura do
laboratório de rádio do Unileste para a produção destes produtos e também os
ajudando a uma melhor adaptação com as ferramentas disponíveis na escola.
Resultados: Foram realizadas visitas à Escola Municipal Vereador Paulo Franklin, de
Coronel Fabriciano. O projeto continuará nesta escola, onde foi criada uma sala de
rádio para que os alunos possam apresentar um programa durante os intervalos das
aulas. A visita à escola ocorre a cada 15 dias, intercalando com atividades no
laboratório do Unileste. Depois que foi apresentado aos jovens alguns conceitos
básicos de rádio, eles desenvolvem as habilidades praticando, enquanto são orientados
pelos alunos do projeto. Os estudantes já produzem conteúdo com uma melhor
qualidade e organização de tarefas na rádio interna, apesar de ainda terem muito que
aprender. A maior prova do envolvimento deles é com a criação da sala da rádio na
escola, especialmente para poderem realizar as transmissões no recreio de forma mais
organizada. A parceria da direção da escola Paulo Franklin com os alunos também tem
contribuído para estimular as atividades. Conclusão: O aprendizado dos alunos tem
feito o diferencial nas atividades desenvolvidas na rádio da escola. O contato com os
alunos do Unileste tem tido efeito positivo e o Projeto de Extensão tem estimulado a
curiosidade sobre o meio, além de nova visão sobre o modo de fazer rádio na escola.
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