


OBJETIVOS

Inicialmente

- motivar os alunos dos percursos curriculares alternativos combatendo o 
insucesso escolar através da sua integração na equipa EÇATV; 

- promover a aproximação entre as três escolas do recentemente formado 
agrupamento divulgando as suas atividades.

ESC. SEC. EÇA DE 
QUEIRÓS - OLIVAIS

ESC. BÁSICA VASCO DA 
GAMA  

JI/1ºCICLO PARQUE DAS 
NAÇÕES



CONSTRANGIMENTOS 

-falta  de  um espaço com  o mínimo de condições para trabalhar imagem e som;

-descobrir no espólio da escola equipamento adequado;

-falta de verba para aquisição de algum material;

-falta de formação especializada;

-inexistência de horas  afetas ao projeto;

-incompatibilidade de horários entre professores e alunos.



OPORTUNIDADES
-turmas de percurso curricular alternativo;

-turmas  de artes visuais e dos cursos profissionais de artes do espétaculo , 
animação sociocultural e design gráfico;

-comunidade educativa alargada/ constituição do agrupamento;

-disponibilidade/empenho da direção;

-motivação da equipa;

-colaboração da comunidade educativa.



O QUE CONSEGUIMOS ENCONTRAR NUMA ARRECADAÇÃO DA ESCOLA…

Quantidades Descrição

1 Microfone de estúdio com tripé com cabo xlr

1 Microfone de mesa com cabo xlr

1 Tripé para a câmara de vídeo

1 Mesa de edição de vídeo

1 Leitor de DVD

2 Televisões com scart

1 Selector de formatos

1 Par de auscultadores

1 Amplificador technicks

1 Mesa rac

2 Torres de iluminação

1 Par de colunas GDL

2 Computadores fixos

1 Portátil DELL



EMISSÕES 2011/2012

EMISSÃO 1
DIA DOS NAMORADOS
Inauguração na Eça de Queirós

• Reportagem da visita à RTP - 7ºC e 11ºAE;
• Concurso Logótipo Eça TV – alunos do agrupamento e de DG;
• Fotorreportagem apresentação do agrupamento, 3 escolas – 9ºC;
• “O Amor é..?” entrevistas na escola Parque das Nações – 11º AE;
• Fotografias dos namorados da ESEQ – 9ºC.

EMISSÃO 2 CARNAVAL
Inauguração na Vasco da Gama

• Desfiles de Carnaval das 3 escolas;
• Entrevista com convidada Leonor Gracias (cosplay) – 9ºC;
• Reportagem Fotoshoot no Parque das Nações (dia Carnaval) 9ºC;
• Talentos do agrupamento;
• Prémios de mérito dos alunos do agrupamento.

EMISSÃO 3
Pivots V. da Gama
Inauguração na Parque das Nações

• O sal e a água (fantoches) – 7ºC;
• Entrevistas no Parque das Nações – 11ºAE;
• Teste de cultura geral na Eça de Queirós – 11º AE;
• Fábulas de La Fontaine – 11º AS - na Vasco da Gama, entrevistas

EMISSÃO 4
MICROSOFT

• Emissão Microsoft em inglês, sobre as novas tecnologias e os projetos inovadores que a escola dispõe.

EMISSÃO 5
DIA DO PAI

• Abraços – evento da Associação de Estudantes;
• Reportagem novas tecnologias na escola, em português;
• Mensagens dia do pai - alunos do agrupamento.

EMISSÃO 6
DIA DA POESIA/ 
ÁRVORE/FLORESTA/SAÚDE/ DO TEATRO 

• Reportagem sobre os torneios de desporto escolar;
• De volta ao Parque - perguntas sobre alimentação na P. Nações;
• Receita culinária saudável - 7ºC;
• “Amadeus”, entrevista a alunos da ESEQ que assistiram à peça;
• Dia da poesia na Eça, poema em inglês, espanhol;
• Poema “Amanhã aconteceu” de Alexandre O’Neill – 11ºAE.

EMISSÃO 7
25 DE ABRIL

• Documentário sobre a revolução dos cravos - 11ºAE;
• Entrevistas a professores e funcionários da ESEQ.

EMISSÃO 8
DIA DA MÃE / DA MÚSICA

• Mensagens dia da mãe - alunos e funcionários da ESEQ;
• Flor origami para as mães, pelo 7º C;
• Dia da mulher, iniciativa da professora Paula Faia;
• Política de intervenção – alunos ESEQ;
• Demonstração do clube de Música;
• Visita do Eça à Eça, divulgação das atividades e cursos da ESEQ.



INÍCIO DAS EMISSÕES

-1ª emissão semanal a 14 de fevereiro de 2012

- Emissão semanal de 20 minutos em circuito interno nas três escolas do 
agrupamento




PREMIAR O ESFORÇO DE TODOS
GALA EÇATV 2011-2012



AQUISIÇÕES AUTORIZADAS E EFETUADAS

Disco externo 3terabites 1 75€ 75€

Suporte de câmara para por ao pescoço 1 19€ 19€

Mesa Mistura 1 72€ 72€

Pano verde croma para forrar as paredes 2 69€ 138€

Dolly Universal Para qualquer tipo de Tripé 1 55€ 55€

Monopé 1 25€ 25€

Conversor  analógico/digital USB 1 35€ 35€

Conversor VGA/Composit 1 42€ 42€



OBJETIVOS

Atualmente:

• Promover a divulgação de todas as atividades do agrupamento 
através de emissões semanais, de um canal no youtube e de 
uma página no facebook;

• Colaborar nos eventos da escola e na participação em concursos 
de vídeo e outros.



A EQUIPA
4 PROFESSORES E MUITOS ALUNOS…



EÇATV SEMPRE PRESENTE NOS 
EVENTOS DO AGRUPAMENTO



COLABORAÇÃO EM CONCURSOS
E PROJETOS MULTIMÉDIA

Ajudamos na construção de :

3 histórias áudio no JIVG

1 história vídeo JIPN

1 história vídeo 4º ano PN

3 histórias stop motion 3º ano PN

Ilustração de um poema na versão portuguesa e inglesa

Construção 2 vídeos em inglês: 

Apresentação do agrupamento

Tecnologias utilizadas em sala de aula no agrupamento

Vídeo conferência 

Reportagens 



ecatv@queiroz.pt
youtube/tvagrupamentoeca

O NOSSO  ESTÚDIO 
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