29 Março a 01 de Abril 2017
Quarta a Sexta: 10H00 às 19H00 / Sábado: 11H00 às 20H00

SESSÕES (GRATUITAS) PARA ALUNOS DE MULTIMÉDIA E AUDIOVISUAIS
INFORMAÇÃO
PROGRAMA
Apresentação da Futurália, conceito da feira e o que cada um poderá ganhar com a visita
Entrevista ao formador que os acompanha, apontando os principais pontos a ter em atenção na escolha
de uma área de formação
Vox Pop do Público sobre o que está a achar da Futurália
Os alunos para além de filmarem estes momentos, terão de inserir um genérico e uma ficha técnica e editar o programa.
No final poderão publicar o programa no site ou facebook da sua escola, bem como no facebook da Futurália.
Sugerimos que o modelo de alinhamento do vídeo, seja:
a. Uma pequena apresentação da escola
b. Uma entrevista a um professor ou professores
c. As entrevistas vox pop a visitantes da Futurália
d. O fecho da peça/vídeo
DIVISÃO DA TURMA EM 5 ÁREAS:
Apresentação:
Produção:

Máximo 3 alunos
Máximo 5 alunos (Tem como função angariar entrevistados na feira; confirmar que todas as equipas
estão a postos e gerir o teleponto)
Câmara:
Máximo 5 alunos (Operação assistência de câmara)
Realização/Edição: Máximo 5 alunos (Ficarão responsáveis pela realização e mistura em directo do programa, bem como
a montagem posterior das 3 peças)
Genérico/Logotipo/Animação: Criação do genérico e ficha técnica do programa
(deve vir já preparado da Escola, e pronto a ser inserido no vídeo final)
Estas acções foram pensadas de modo a permitir escalar alunos de acordo as suas disponibilidades.
Serão apoiadas diariamente pela Restart – Instituto de Criatividade, Artes e Novas Tecnologias pelo que necessidades de
de esclarecimento sobre as acções poderão ser efectuadas por e-mail, com indicação de "Futurália TV".
E-mail para esclarecimento: news@restart.pt
Requerem ainda marcação de escolas e interacção com os professores de multimédia de modo a enviarem o logotipo ou
nome da escola, ano e turma.
E-mail para envio:
futuralia@aip.pt
Telefone: 218 921 500
NOTAS:
1. Material que devem trazer da escola, já preparado:
a. Texto em Word para colocar no teleponto com a Apresentação da escola na Futurália, conceito da feira e o que cada
um poderá ganhar com a visita, etc…
b. Têm que trazer um disco, ou uma pen com o texto para pôr teleponto.
c. No mesmo disco ou pen, tragam já o logotipo da escola, de preferência animado!
d. O mesmo disco ou pen deverá servir para levarem o material que produzirem.
2. A gravação dos vox pop tem que ser na área circundante ao stand Restart.
Os alunos visitantes não se poderão ausentar desta área de actividade com os equipamentos da Restart, nomeadamente
câmaras e microfones.
3. Todos os participantes nos grupos, que aparecerem nos vídeos a produzir deverão assinar uma declaração
de cedência de direitos de imagem.
Os alunos menores deverão trazer um consentimento assinado pelos encarregados de educação, de cedência dos direitos
de imagem, ou em alternativa por um representante da própria escola habilitado para tal.

SESSÕES (GRATUITAS) PARA ALUNOS DE MULTIMÉDIA E AUDIOVISUAIS
DADOS DA ESCOLA
ESCOLA:
ANO:

TURMA:

Nº PARTICIPANTES:

ASSINALE COM "X" A SESSÃO PRETENDIDA
DIA 29 DE MARÇO (Quarta-feira)
1ª SESSÃO:

10h30 - 11h30

2ª SESSÃO:

11H30 - 12H30

3ª SESSÃO:

12H30 - 13H30

ALMOÇO:

13H30 - 14H30

4ª SESSÃO:

14H30 - 15H30

5ª SESSÃO:

15H30 - 16H30

6ª SESSÃO:

16H30 - 17H30

DIA 30 DE MARÇO (Quinta-feira)
1ª SESSÃO:

10h30 - 11h30

2ª SESSÃO:

11H30 - 12H30

3ª SESSÃO:

12H30 - 13H30

ALMOÇO:

13H30 - 14H30

4ª SESSÃO:

14H30 - 15H30

5ª SESSÃO:

15H30 - 16H30

6ª SESSÃO:

16H30 - 17H30

DIA 31 DE MARÇO (Sexta-feira)
1ª SESSÃO:

10h30 - 11h30

2ª SESSÃO:

11H30 - 12H30

3ª SESSÃO:

12H30 - 13H30

ALMOÇO:

13H30 - 14H30

4ª SESSÃO:

14H30 - 15H30

5ª SESSÃO:

15H30 - 16H30

6ª SESSÃO:

16H30 - 17H30

Professor(ª) Coordenador(ª):
Telefone:

Assinatura:

Telemóvel:

E-mail:

Data:

