
Partilhe esta newsletter com mais pessoas!

Isto foi-lhe reencaminhado? Receba em primeira mão! 

Participe no próximo workshop Change Makers!
(sem custos e para toda a família - crianças a partir dos 6 anos podem participar se

estiverem acompanhadas)

Mais informações

INSCREVA-SE GRATUITAMENTE

O primeiro workshop Change Makers foi um sucesso!! Tivemos casa
cheia de todas as idades e repleta de mentes curiosas e exploradoras! 

Aprendemos sobre como criar um circuito elétrico, mas não ficámos por aí! Adicionámos a divertida
componente da programação usando a placa Microbit! Aprendemos a programar as luzes para

piscarem com o ritmo que quisermos, ou a variar a intensidade de acordo com o volume das
nossas vozes (e muito mais).

Este workshop irá repetir-se portanto se quiser participar ainda terá a oportunidade :)

Change Makers é dinamizado por duas entidades (NUCLIO e
InovLabs) com uma vasta experiência na área da educação,
do ensino STEAM e do movimento maker nas escolas e na
comunidade.

Conheça a equipa

Workshops

Os nossos workshops são gratuitos e
destinam-se a toda a comunidade, dirigindo-
se a todas as pessoas que querem aprender

novas competências ou aprofundar
conhecimentos em diversas áreas.

Workshops Change Makers

Pretendemos oferecer a toda a comunidade um espaço de exploração e aprendizagem
onde desenvolver competências é divertido e onde expandimos os horizontes da nossa

autoconfiança, criatividade e conhecimento.

Quer desenvolver um projeto seu no Change
Makers?

Se tem alguma ideia que queira explorar e
desenvolver com o nosso apoio e/ou com

recurso aos nossos equipamentos, contacte-
nos e podemos ajudar!

CONTACTO

Quer estar a par de todos os workshops e novidades?

Inscreva-se na newsletter

Uma colaboração entre: 

https://nuclio.org/ https://inovlabs.com/

Com o apoio de:

O projeto Change Makers [NUCLIO-LISBOA-06-4740-FSE-000241] é um projeto de desenvolvimento local de base comunitária (DLBC), cofinanciado
com o apoio do Portugal2020 e do Fundo Social Europeu, no âmbito dos Projetos Inovadores PI 9.6. Veja a ficha do projeto.
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