
Uma nova Rádio 
para novos tempos!



C O N H E Ç A  A  

Rádio Educadora
A história da Rádio Educadora AM 1010 se mistura com a história da radiodifusão no 
Vale do Aço: foi a primeira emissora da região. Os mais de 50 anos de mercado 
comprovam a experiência e o compromisso da rádio em oferecer conteúdo de 
qualidade aos ouvintes e resultados aos anunciantes.  

Nossa programação é voltada à comunidade, o que ressalta o profundo conhecimento 
da história e necessidades da região. Acreditamos no valor da informação para 
transformar, esclarecer e conscientizar.  

Inaugurada oficialmente no dia 18 de março de 1968, sob a liderança do Padre Marcos 
Fernandes Guabiroba, da Congregação Redentorista, a Educadora pertence à 
Fundação Santo Afonso, mantenedora também, da Rádio 107 FM.



A Educadora oferece diversos segmentos de 
entretenimento em sua programação, com 
variedade de estilos musicais ao longo do dia: 
os sucessos das paradas, as músicas que 
ficaram na memória, o melhor do sertanejo 
clássico e universitário. Tudo isso com muita 
alegria, informação e interatividade.

Bom dia Vale do Aço 
Segunda a sexta: 8h - 8h50 
Apres.: Roberto Nogueira 

A tarde é nossa 
Segunda a sexta: 13h - 15h / 16h - 17 
Apres.: Dário de Freitas 

Modão e Viola 
Segunda a sexta: 17h - 19h 
Apres.: Hyuri Luna 

Samba social Clube 
Sábado: 12h10 - 14h 
Apres.: Roberto Nogueira

Programa que abre a manhã, com as manchetes do dia, os sucessos das paradas 
e muita interatividade com nossos ouvintes. 

As tardes da Educadora são um festival de recordações, as melhores músicas 
nacionais e internacionais passam por aqui, o Clube do Amado e a Jovem Guarda, 
e a participação dos ouvintes que ajudam a fazer a programação.  

O melhor da música sertaneja, dos clássicos ao universitário, passam por aqui, 
com  a presença da viola caipira e o carisma de Hyuri Luna, jovem talento que 
desponta com a promessa de manter viva a tradição sertaneja de nosso país.  

As tardes de sábado embaladas ao som do ritmo que movimenta o povo 
brasileiro: sambas e pagodes, de ontem e de hoje, com um toque de histórias e 
muito cultura popular. 

Pílulas de até dois minutos, com conhecimento e cultura,  são destaques na 
programação diária da Educadora. Saúde, comportamentos e 
empreendedorismo marcam são assuntos que ajudam a formar a consciência 
cidadã, bons profissionais e pessoas mais felizes e dispostas!

Entretenimento Semanal

Pensando Bem, 
com Fabrício Farias 

Bem-estar é coisa séria, 
com Valdir Sathler 

Caminhos do Empreendedor, 
com Ronan Delfim



Fundada para ser um veículo de evangelização, 
a Educadora mantém em sua programação 
excelentes momentos de espiritualidade e 
oração, onde o objetivo é muito mais do que 
falar de religião, mas é principalmente formar 
consciência cristã e desenvolver os valores 
humanos em nossos ouvintes

Clube da Manhã 
Segunda - sexta: 9h - 10h 
Apres.: Pe. Evaldo César, C.Ss.R. 

Experiência de Deus 
Segunda-sábado: 10h - 11h 
Apres.: Pe. Manzotti 

Tardes de Misericórdia 
Segunda - sábado: 15h15 - 16h 
Apres.: Pe. André Luiz, C.Ss.R. 

Programa Fé e Vida 
Sábado: 8h - 10h 
Apres.: Geraldo Tadeu e 
Peterson Machado 

Santa Missa 
da Co-Catedral 
Domingo: 7h 

Uma hora de alegria e espiritualidade, com a interatividade dos ouvintes e o 
momento da bênção das rosas. Este programa reúne o Clube dos Amigos e 
valoriza a boa música religiosa. 

Sucesso de audiência em muitas rádios do Brasil, o programa Experiência de 
Deus traz o carisma de padre Manzotti para as ondas da Educadora. 

O momento especial com a Divina Misericórdia e a recitação do terço que tanto 
bem faz as famílias, sempre com a interatividade de nossos ouvintes. 

A vida das comunidades eclesiais, os assuntos pastorais e a boa música estão 
presentes no Fé e Vida. Este programa também celebra a Ação Missionária dos 
grupos de reflexão da diocese de Itabira-Coronel Fabriciano. 

A cada domingo somos levados para celebrar a vida ao redor do altar da 
Palavra de Deus e da Eucaristia, direto da Co-Catedral de São Sebastião. 
Momento sublime da semana, com audiência cativa de muitos anos.

Programas Religiosos



Seguindo sua tradição, a Educadora mantém 
seu jornalismo atuante durante toda a 
programação. Aqui as pautas favorecem a 
cidadania e os serviços que orientam nossos 
ouvintes. Jornalismo sério, a favor do bem, com 
veracidade, verificação e credibilidade.

Jornal da Educadora  
1ª Edição: 7h30 
2ª Edição: 12h15 

Rádio Repórter 
Quatro (04) edições 
durante a programação  

Microfone Aberto 
Segunda - sexta: 11h-12h 
Apres.: Roberto Nogueira 

Educadora em Debate 
Sábado: 11h - 12h 
Apres.: Pe. Evaldo César, C.Ss.R. 

Caminhos do 
Empreendedor 
Terças: 8h e sábados: 7h30 
Apres.: Ronan Delfim

Duas edições diárias com as principais notícias do Vale do Aço e região, em 
reportagens que valorizam a vida, os costumes e comportamentos de nosso 
povo. Aqui a notícia engrandece o ouvinte, e o mantém sempre informado. 

A atualização do noticiário em quatro edições diárias ao longa da programação, 
de forma rápida e com credibilidade.  

A Educadora em constante debate com a sociedade, com entrevistas diárias 
sobre os mais variados temas que interessam a região. Aqui o ouvinte tem voz e 
vez! 

Cada semana um tema diferente, com entrevistados que aprofundam questões 
políticas, sociais, ambientais, culturais e religiosas. Nossos ouvintes participam com 
opiniões e perguntas, deixando a conversa ainda mais interessante. 

A vida profissional, a construção de uma carreira sólida e as iniciativas 
empresariais são pautas semanais aqui na Educadora, com o consultor Ronan 
Delfim.

Jornalismo



Sua operação é feita por meio dos melhores e mais modernos equipamentos de transmissão 
e processamento de áudio. 
A potência de 10 kW cobre um raio superior a 80 quilômetros, cobrindo toda a Região 
Metropolitana do Vale do Aço e mais de 70 cidades da região do Rio Doce e Espirito Santo.

Cel. Fabriciano, Ipatinga, Timóteo, Açucena, Antônio Dias, Bela vista de minas, Belo oriente, Bicuiba, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga Córrego novo, Cubas, Dionísio, Engenheiro Caldas, Entre folhas, Fernandes Tourinho, Ferros, Gonzaga, Iapú, Inhapim, Itabira, Itajutiba, Jaguaraçú, 

Joanésia, João Monlevade,  Marliéria, Mesquita, Naque, Nova Era, Periquito, Raul Soares, Rio Piracicaba, Santa Efigênia de Minas, Santa Maria de Itabira, Santana do Paraíso, São Cândido, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São Geraldo da Piedade, São João do Oriente, São José do 

Goiabal, Sobrália, Tarumirim, Ubaporanga, Vargem Alegre, Vermelho Novo, além de diversas vilas e povoados como Ana Matos, Aramirim, Baguari, Barra Alegre, Borba gato, Bugre, Cocais das Estrelas, Conceição de Minas, Esmeralda de Ferros, Felicina, Gama, Hematita, Imbé, Ipanema, Itauninha, 

Juiraçú, Jurumirim, Major Ezequiel, Oliveira Castro, Palmital, Passa Bem, Pedra Corrida, Penha, Perpétuo Socorro, Samambaia, São Sebastião do Anta, São Sebastião da Barra, São Sebastião do Biaxio, Sem Peixe, Senhora do Cotovelo, Senhora da Trindade e Sete Cachoeiras. 

Estes municípios totalizam mais de 500.000 habitantes.

Abrangência

Nossos ouvintes estão conectados nas Rádios Educadora AM 1001 e 
FM 107,1 em todo o mundo, através do nosso site ou pelo nosso App. 
O crescimento da Rádio Educadora se reflete nas pesquisas do site, 

onde estão nossos player’s e através de nossas redes sociais.

Abrangência

A c e s s e  n o s s o  s i t e  e  n o s s a s  m í d i a s

www.educadoramg.com.br

Mídias Sociais
Fonte: Dados do Facebook - Maio/2020

RadioEducadoraMG           @educadora1010



A Rádio Educadora 
está entre as 6 rádios com 
mais audiência no Vale do 
Aço!

Informações de 
Audiência
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Dados: Práxis - www.praxisinteligência.com.br - Setembro - 2018

http://www.xn--praxisinteligncia-5tb.com.br


ANUNCIE CONOSCO:
(31) 3842-1400 

Ligue e agende uma visita


