WORKSHOPS | PÁSCOA 2016

9:30/12:30

Orientadas por professores e profissionais das áreas respetivas
28 MARÇO

29 MARÇO

30 MARÇO

31 MARÇO

1 ABRIL

FOTOGRAFIA

CRIAÇÃO JOGOS 3 D

MODELAÇÃO EM

FILME DOCUMENTÁRIO

FILME DOCUMENTÁRIO

Realizar um Safari fotográfico,

Criação de cenários

editar, selecionar e imprimir

tridimensionais para jogos

imagens

Produção de um filme

Produção de um filme

documentário sobre um tema a

documentário sobre um tema a

escolher (guião)

escolher (edição)

DESENHO DE

GRAVURA

JOGOS PARA APLICAÇÕES

MAQUETAGEM

ANIMAÇÃO

REPRESENTAÇÃO

Aprender a técnica de impressão a

MÓVEIS

Aprender a fazer maquetas

(BRINQUEDOS ÓPTICOS)

Aprender a desenhar através da

água-forte, através de gravura em

Desenvolvimento de pequenas

urbanas (edifícios ou

observação de edifícios e

chapa de cobre

aplicações para smartphones e

equipamentos)

equipamentos urbanos

Noções de animação e criação
de brinquedos óticos

tablets

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

JOGOS PARA APLICAÇÕES

CRIAÇÃO DE JOGOS 3D

DESIGN DE INTERIORES

FILME DOCUMENTÁRIO

FILME DOCUMENTÁRIO

MÓVEIS
Desenvolvimento de pequenas

14:00/17:00

SOLIDWORKS
Modulação 3D de um automóvel

Criação de cenários

Modelação de um equipamento

Produção de um filme

Produção de um filme

tridimensionais para jogos

de Design de Interiores com

documentário sobre um tema a

documentário sobre um tema a

aplicações para smartphones e

recurso a software específico

escolher (filmagens)

escolher (apresentação)

tablets

(solidworks)
PINTURA

SERIGRAFIA

Iniciação às técnicas de pintura

Imprimir em serigrafia
Através de recortes em papel

ANIMAÇÃO
(STOP MOTION)

DESIGN DE INTERIORES
Desenvolvimento e

Produção de filmes de animação

comunicação de um projeto de

através de fotografia

Design de Interiores
modelação e maquetagem)

Condições de participação:
DESTINATÁRIOS

jovens dos 8º e 9º nos de escolaridade

PRAZO DE INSCRIÇÃO

24 de Março de 2016

PREÇO
Semana sem almoço

semana com almoço incluído 25€
10€; Dia com almoço 6€ ; Dia sem almoço 3€ ; Manhã ou Tarde 1,5€

Para fazer a inscrição deverá contactar Suse Azevedo ou Paula Costa para o número 223394821 ou para o email: spaula@arvore.pt ou pcosta@arvore.pt

