CLIMA EM DIRETO: CONFERÊNCIAS EM LIVE
STREAMING

Do que se trata?
“Clima em direto” é o nome de um conjunto de conferências sobre alterações
climáticas, transmitidas via live streaming para várias escolas do país.
Especialistas convidados vão abordar os temas da Biodiversidade e da Água na
perspetiva das mudanças do clima.

O que significa live streaming?
A tecnologia live streaming permite acompanhar um evento em tempo real, a
partir da web. Para assistir ao acontecimento em direto basta aceder a uma
hiperligação disponibilizada pela organização. Com o live streaming é possível
alcançar um número virtualmente ilimitado de participantes.

Objetivo
As conferências têm dois objetivos essenciais:
1.º - sensibilizar alunos do 3º ciclo do ensino básico e do secundário para a
importância das alterações climáticas, em particular no que diz respeito à
biodiversidade e à disponibilidade de água;
2.º - dar aos alunos a oportunidade de obterem respostas às suas questões,
dadas por especialistas na área das alterações climáticas.

Como interagir?
Depois de transmitidas as exposições pelos oradores convidados, as escolas
têm 10 minutos para preparem questões para colocar aos especialistas. As
perguntas devem ser submetidas via e-mail (clima.edumedia@gmail.com). Os
especialistas responderão ao máximo de perguntas possível, dentro do tempo
disponível.

Quando se realizam as conferências?
•

1ª Conferência – 6 de abril (4ª feira), das 11h00 às 12h00
Tema: Biodiversidade

•

2ª Conferência – 15 de abril (6ª feira), das 11h00 às 12h00
Tema: Água

Onde?
Não é necessário realizar deslocação até ao local dos eventos. Através da
tecnologia de transmissão do evento em live streaming, os professores e os
alunos poderão assistir às duas conferências a partir da própria Escola.
A transmissão do evento em live streaming será assegurada pela equipa da
Unidade de Novas Tecnologias da Educação da Universidade do Porto.

Materiais necessários
Para poder assistir às conferências em live streaming, é necessário que a Escola
assegure a existência dos seguintes materiais:
- Sala/Espaço para assistir à transmissão;
- Computadores com ligação à Internet;
- Videoprojetor;
- Colunas.

Inscrição
Para efetuar a inscrição na(s) conferência(s), é necessário um professor da
Escola preencher o formulário de inscrição, até ao dia 3 de março de 2016.
NOTA: Cabe aos professores reunir os alunos interessados em participar nas
conferências, efetuar a inscrição da Escola nos eventos e organizar a logística
necessária.

Preço
Gratuito

Atualização:
Os nomes dos oradores e informação adicional serão oportunamente divulgados
no seguinte endereço: http://www.climaedumedia.com/climaemdireto

