TEMPOS DE ANTENA DE RÁDIO

Prazos e Transmissão
Seguindo as regras de umas eleições políticas, a cada um dos livros
candidatos é concedido tempo de antena. Tal como estabelece a lei eleitoral,
todos os candidatos terão direito ao mesmo tempo.
Os tempos de antena de rádio serão compostos pelos podcasts enviados
pelas escolas. Tendo em conta o elevado número de escolas participantes,
não é possível garantir que todos os podcasts produzidos sejam integrados
em tempos de antena. Em geral, atender-se-á à ordem de receção dos
podcasts. Os podcasts que não forem incluídos em tempo de antena serão
também disponibilizados ao público, através do sítio da VISÃO Júnior.
As escolas terão de enviar os seus podcasts até ao dia 20 de março
(inclusive), para garantir que o trabalho de edição e montagem dos mesmos
em blocos possa ser feito atempadamente.
Cada tempo de antena poderá ter a duração máxima de 1 minuto e 30
segundos.
Para a gravação dos podcasts, as escolas deverão seguir as orientações
dadas em “Tempos de antena – Instruções para a gravação de podcasts”.
O nome do ficheiro deverá ser o código do livro. Por exemplo: B23.mp3. O
envio deverá ser feito para: miudosavotos@visao.pt. Em “assunto” deverão
escrever Tempo de antena e no texto do mail deverão mencionar o nome
da escola e do professor responsável, bem como dos autores do trabalho.
Os tempos de antena serão transmitidos pela Rádio Miúdos entre os dias
9 e 21 de abril, em blocos de 4 ou 5 livros candidatos por dia. Cada bloco irá
para o ar três vezes por dia: às 9.45 h 15.45 h e 20.15 h.
A grelha de transmissão será divulgada nos canais online da VISÃO
Júnior, RBE, PNL e Rádio Miúdos.
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