
CIÊNCIA EM DIRECTO… no Tal Canal  

Canal de Vídeo do CCVEstremoz 

 

 
Nestes tempos em que as regras do confinamento 

mudaram tanto o funcionamento das instituições, é 

preciso que elas consigam ultrapassar os 

constrangimentos necessários à superação da 

pandemia com o mínimo de sobressaltos. Só isso 

permitirá que no retomar das actividades normais, 

que todos desejamos esteja para breve, elas voltem 

a ser capazes de fazer o trabalho que têm vindo a fazer com a qualidade que todos desejamos. No 

caso do CCVEstremoz isto só acontecerá se mantivermos a forte ligação à comunidade escolar que 

temos tido. Acreditamos sinceramente que o estabelecimento de laços estreitos entre pessoas 

partilhando motivações semelhantes é cada vez mais necessário, principalmente numa Sociedade que 

tantas vezes privilegia o individual em detrimento do colectivo.  

Porque o fortalecimento da nossa ligação à comunidade escolar é importante para nós, o CCVEstremoz 

resolveu abrir no seu canal de vídeo um espaço aberto apenas a subscritores. Por apenas 2€ por mês 

(um valor muito reduzido em termos individuais mas importante em termos colectivos) os 

subscritores desta modalidade terão direito a participar na 1ª e na 3ª terça-feira de cada mês entre as 

18:00 e as 19:30 em sessões em directo moderadas pelo director executivo do CCVEstremoz, Professor 

Doutor Rui Dias da Universidade de Évora, que fará uma apresentação de um tema importante e actual 

na área das Ciências da Terra, e dará resposta a questões que lhe sejam colocadas pelos participantes. 

A primeira sessão será no dia 2 de Junho e será dedicada ao tema "Correntes de convecção… sim… 

mas…) 

 

Normas de Funcionamento e Utilização “Ciência em Directo” 
1. Os conteúdos do Ciência em Directo só estão disponíveis para subscritores. 

2. A subscrição do Ciência em Directo é feita mediante o preenchimento de um formulário presente no 

site do CIÊNCIA NO TAL CANAL - 

CCVESTREMOZ com os seguintes dados: 

Nome: 

E-mail: 

Telemóvel: 

Data de Nascimento: 

Morada: 

Profissão: 

NIF: 

Pagamento: (campo para inserir o 

comprovativo) 

 

 

 



 

 

3. Após inscrição e confirmação do pagamento, o utilizador irá receber os dados necessários para aceder, 

sendo estes dados pessoais e intransmissíveis. Se porventura fornecer os seus dados a outros 

utilizadores, poderá ficar impossibilitado de assistir às próximas sessões. 

4. Ciência em Directo realizará duas sessões mensais na plataforma ZOOM moderadas pelo Professor 

Doutor Rui Dias, as quais decorrerão na 1ª e 3ª terça-feira de cada mês 

5. As sessões decorrerão entre as 18h00 e as 19h30. A admissão dos subscritores decorrerá entre as 17h30 

e as 18h00, durante o qual serão validados os dados de acesso dos utilizadores. É imprescindível que 

os utilizadores façam o acesso a partir do endereço de e-mail que consta do formulário de inscrição. 

6. As sessões constam de uma componente introdutória sobre o tema a tratar durante aproximadamente 

uma hora, seguindo-se um período de resposta a dúvidas dos utilizadores relacionadas única e 

exclusivamente com a temática da sessão. Estas questões serão colocadas através do chat "Bate-

Papo" a partir das 18:30 de cada sessão. As questões serão agrupadas em função da sua temática 

sendo respondidas as que forem consideradas mais pertinentes. No caso de existir um número 

significativo de dúvidas pertinentes que não tenham sido respondidas durante a sessão, as mesmas 

poderão ser respondidas numa outra sessão. 

7. O pagamento da subscrição é feito mensalmente, semestralmente e anualmente, sendo o custo 

respectivamente de 2€, 12€ ou 24€. 

8. Quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com Ciência em Directo deverão ser enviadas para o email 

cienciaotalcanal@ccvestremoz.com.  

 

Estremoz, 18 de Maio de 2020. 

 


