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Proposta 

Título/Slogan: Criação da Televisão Escolar 

A RTE (Rádio Televisão Escolar),com o Orçamento Participativo de Escolas, tem como principal objetivo a criação 
da televisão da rádio. Contudo, nós, os proponentes, queremos também aproveitar uma parte restante do 
investimento para adquirir novos equipamentos e melhorar os já existentes. 
Com isto iremos comprar os seguintes materiais: 
->Câmara de Vídeo 
->Microfone para acompanhar a câmara de vídeo 
->Microfones para exterior(wireless) 
->Proteções para microfones 
->Suportes para microfones 
->Mesa de Mistura 
->Cabo de som para colunas 
->Microfones para interior 
->Aquecedor 
Com esta lista de material pretendemos melhorar as condições da rádio, melhorar a sua qualidade e diversidade e 
também gravar e transmitir reportagens no espaço escolar e no exterior. 
 
Câmara de Vídeo: 
Será adquirida para a gravação de reportagens com uma excelente qualidade de vídeo para que seja permitido aos 
alunos da rádio um trabalho com maior profissionalismo. 
 
Microfone para acompanhar a câmara de vídeo: 
Irá permitir a captação de som com qualidade no espaço exterior, para que depois se possa ter uma junção de 
áudio e vídeo com boa qualidade. 
 
Microfones para exterior: 
Os microfones para exterior são wireless, um de mão e outro que é específico para colocação no ouvido. Estes 
microfones vão permitir a movimentação dos locutores no espaço exterior do recinto escolar e a transmissão para 
as colunas existentes na escola. Este tipo de equipamento, também pode ser utilizado para discursos ou pequenas 
mensagens a serem passadas em dias comemorativos. 
 
Proteções para microfones: 
As proteções para os microfones vão permitir que estes aumentem o seu tempo de vida útil e melhorar a qualidade 
do som. 
  
Mesa de Mistura: 
A mesa de mistura irá permitir à RTE a gestão pormenorizada do áudio transmitido. 
 
Cabo de som, para colunas: 
Neste momento a RTE  já dispõe das colunas necessárias para aumentar o alcance de transmissão das emissões, 
mas o mesmo não acontece com os cabos. Por essa razão o cabo de som é indispensável. 
 
Microfones para interior: 
É necessário  substituir os microfones já existentes e aumentar o seu número, para que seja possívelaos a sua 
utilização por vários elementos em simultâneo. 

 
Aquecedor: 
O espaço onde funciona a RTE é bastante frio, pelo que a existência de um aquecedor é importante para  melhorar 
o bem estar dos alunos da RTE. 

 


