WORKSHOPS INFANTO JUVENIS

JOVENS CRIATIVOS | FÉRIAS DE VERÃO

DURAÇÃO

DATAS

HORÁRIO

PARTICIPANTES

40h total
(30h com formador especializado)

Turma A | 3 a 7 julho
Turma B | 10 a 14 julho
segunda a sexta

9h30-17h30
(chegada e saída 9h-18h)

Máximo 12 jovens

Estimular jovens adolescentes no uso criativo de tecnologias, melhorando competências
de expressão, realização pessoal e integração em grupo.

| A QUEM SE DESTINA

| OBJETIVOS

Jovens dos 8 aos 14 anos
(exceções pontuais com pedido)

Proporcionar tempos livres que sejam, em simultâneo, de
convívio e aprendizagem.

| COMPETÊNCIAS À SAÍDA
Saber pensar, criar e executar atividades em grupo, que desenvolvam capacidades iniciais em áreas criativas e tecnológicas.

Telefone

935 591 313
worldacademy.pt
info@worldacademy.pt

Av.Comendador Nunes Corrêa nº 44 | 2790-483 Carnaxide / Portugal

| CONTEÚDOS DO CURSO
| FOTOGRAFIA (6h)
Como funciona a fotografia: luz, lentes e registo. Aprender a
escolher o assunto e enquadrar. Vamos descobrir a escola.
Vamos fotografar no estúdio. Fotografias individuais e da turma.
Fazer efeitos nas fotografias e no computador.

| VIDEOJOGOS (6h)
Como se fazem videojogos. Ter uma ideia simples e divertida
para o jogo. Construir personagens e cenários. Preparar os
desafios do jogo.
Música e efeitos sonoros. Vamos testar e jogar!

| GRAVAÇÃO VÍDEO (6h)
Como se faz um “filme”: equipa, tarefas e conhecimentos.
Construir em grupo uma pequena história para filmar. Vamos
filmar: preparar os planos, câmara, iluminação e som.
Silêncio…ação!

| MÚSICA E SOM (6h)
Como funciona um estúdio de som. Vamos criar uma “música”
em grupo. Quem sabe cantar ou tocar algum instrumento?
Todos participam. Ensaiar até estarmos prontos. Colocar os
microfones e gravar. Misturar e colocar efeitos. Agora vamos
partilhar na “net”.

| EDIÇÃO VÍDEO (6h)
Como se edita um vídeo. Escolher os planos, editar, colocar
efeitos e música, genérico. Vamos publicar no Youtube e mostrar
aos amigos e família.

| FORMADORES

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS

Fernando Abrantes, Músico
Gonçalo Luz, Realizador
Nélio Códices, Game Designer
Rita Carmo, Fotógrafa
Jorge Sá, Realizador

Sala de aula com 1 PC por aluno, softwares especializados e
Internet. Estúdios de fotografia, vídeo e som completamente
equipados. Cada aluno pode trazer uma pequena máquina
fotográfica para o dia de fotografia (não é obrigatório).

| PREÇO DO WORKSHOP

| PREÇO COM DESCONTO

150€ pagos no ato da inscrição

Até 17 de junho: 135€
2 irmãos ou mais: 135€ cada

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO
A inscrição é feita mediante o pagamento da inscrição e entrega de:
- Ficha de inscrição preenchida, Cartão de Cidadão do aluno.
- Contrato de formação assinado pelo Encarregado de Educação.

| CONDIÇÕES GERAIS
ALMOÇO E LANCHE: o almoço e lanche podem ser marcados e adquiridos na cafetaria da escola (haverão sempre opções saudáveis com
sopa, prato ou salada e fruta/ sobremesa), ou alternativamente ser trazidos de casa. Em qualquer dos casos as refeições serão na
cafetaria e acompanhadas por um responsável da escola.
CHEGADAS E SAÍDAS: um responsável da escola acolhe e entrega os jovens aos responsáveis de educação.
ATIVIDADES LÚDICAS: as atividades com formador decorrem entre 9h30-12h30 e 14h00-17h30. Em todos os outros períodos haverá
atividades lúdicas acompanhadas por um responsável, desde jogos online (apropriados para a idade e monitorizados) a jogos de
tabuleiro ou outros.
Entidade formadora e local de formação: World Academy.

