Desafio do mês de janeiro - Entrevista Personalidade / Tradições

No mês de janeiro, pretendemos que seja realizada uma entrevista a uma personalidade do
meio envolvente que se tenha destacado de alguma forma ao longo do ano anterior
(músico, escritor, político, desportista,…) ou
uma entrevista a um ou vários elementos da escola
(diretor(a)/presidente da escola, encarregado de educação, pai/mãe, funcionário, aluno) sobre
perspetivas para o ano 2018 ou ainda sobre
tradições de início de ano, tais como, o Santo Amaro que se celebra a 15 de janeiro e
está associado ao "varrer dos armários"
. Deve ficar registada em formato de vídeo.

"Saiba como entrevistar, segundo as aulas do jornalista investigativo canadense John
Sawatsky, uma autoridade na arte da entrevista, para a American Journalism Review e para o
Poynter:
- evite hipérboles ou palavras carregadas
- mantenha as perguntas curtas e focadas em um único assunto (uma de cada vez)evite
perguntas cujas respostas possam ser apenas "sim" ou "não" (a não ser que se queira
confirmar alguma informação precisa), prefira as do tipo "como", "por que", "o que".
- mantenha sua opinião fora das perguntas
- não tente argumentar com a fonte para convencê-la da sua versão; ao invés disso, peça
para ela comentar uma informação que você saiba ser verdadeira
- pergunte sobre temas sensíveis sem soar "combativo"sempre questione: como você
sabe?
- peça exemplos e descrições, isso ajuda a fonte a lembrar e articular as respostas"
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Sugestões de programas:
1. Video Toolbox - edição de vídeo online com suporte para captura de imagem, inserção
de legendas e edição de vídeos do YouTube:
http://www.baixaki.com.br/
site/dwnld66705.htm
2. FilmoraGo - Editor de vídeo para dispositivo móvel Android, grátis e sem marcas d’água
e sem limites de tempo. Com o FilmoraGo, criar um vídeo no sistema Android é fácil:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wondershare.filmorago&amp;hl=pt_PT
3. Videopad free - Editor de vídeo leve para dispositivo móvel Android, grátis e exporta em
no formato “HD” sem marcas d’água:
https://play.google.com/store/apps
/details?id=com.nchsoftware.videopad_free&amp;hl=pt_PT

Nota: Os trabalhos devem ser enviados para educamedia@live.madeira-edu.pt .
Para enviar os vídeos/filmes pode utilizar o https://www.wetransfer.com (livre).
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