PROGRAMA – OLIVA SUMMER CAMP 2022
2ª Feira – 11 de julho 2022
09H00 –
12H30

14H00 –
16H00

Workshop “Animação Stop Motion”
Escrever uma história, construir um cenário, criar personagens e alinhar um story board para o
desenvolvimento de um filme de animação.

Workshop “Mexe-te e Aparece!”
Proatividade, foco, impacto e objetivos, são as palavras chave deste workshop, onde serão trabalhadas as
competências e as aptidões que os jovens têm à sua disposição no mundo global.

Noite de Astronomia
22H00

Realização de "Um passeio pelo céu" à vista desarmada, apresentada por José Matos, e observação com
Telescópios óticos e digitais

3ª Feira – 12 de julho 2022
09H00 –
12H30
14H00 –
16H00

Workshop “Modelação e Impressão 3D”
Aprender a utilizar uma impressora e um programa de modelação 3D, de forma a desenhar objetos
tridimensionais e imprimi-los.

Workshop “Gestão pessoal, gestão de prioridades”
Ferramentas e dicas que podem ajudar a aproveitar o tempo da melhor forma!

4ª Feira – 13 de julho 2022
09H00 –
12H30
14H00 –
16H00

Workshop “Oficina Laboratorial Ecossistemas Marinhos em SOS”
Promover o conhecimento sobre a biodiversidade e importância ecológica dos oceanos, de modo a
compreender a urgência da sua proteção.

Workshop “Keep Calm and Show Up”
Desenvolver competências de comunicação para uma audiência.

5ª Feira – 14 de julho 2022
09H00 –
12H30

Workshop “Programação e Robótica”

14H00 –
16H00

Workshop “Faz-te à Vida!”

Introdução à aprendizagem da programação, eletrónica e robótica.

Desenvolvimento pessoal e transição para o mercado de trabalho.

6ª Feira – 15 de julho 2022
09H00 –
12H30

Workshop “Creative Tinkering”
Os jovens poderão experimentar diferentes ferramentas e materiais, inovar, criar e desenvolver as suas
ideias e a sua criatividade para a realização de um projeto.

Show de Ciência “Feira Viva”
14H30 –
15H30

16H00 –
18H00

18H00 –
19H00

O espetáculo inicia com uma apresentação de luz laser e cor, percorre vários ramos da Física, como Ondas,
Mecânica, Termodinâmica e Eletromagnetismo e termina com o público a assistir a uma pequena
encenação do filme “A Guerra das Estrelas”.

Dream Conf
Os oradores serão desafiados a refletir e a dar o seu testemunho sobre a importância de se terem dedicado
a uma paixão e a partir dela construírem projetos com significado.

Sunset
Uma forma de encerrar a semana de muita atividade, um momento mais descontraído e de lazer, mas que
dará aos jovens a possibilidade de falar, de uma forma mais informal, com oradores e formadores.

