
Partilhe esta newsletter com mais pessoas!

Isto foi-lhe reencaminhado? Receba em primeira mão! 

Participe no próximo
workshop Change

Makers!
Sábado, 1 de Outubro das

10h às 13h (sem custos, para
todas as pessoas com mais

de 12 anos)

Já pensou se será possível ouvir
as estrelas a brilhar, ou até mesmo
o cérebro a pensar? Este
workshop utiliza o microbit para
aprender a transformar dados
visuais em som.

Mais informações

INSCREVA-SE GRATUITAMENTE

O que tem acontecido no Change Makers?

 

Neste verão tivemos a visita da fantástica equipa do
FATOR C ao nosso espaço! Desta visita sairam
várias possibilidades de parcerias e muitas ideias
para o futuro.

Recebemos o campus da Escola Secundária Frei Gonçalo de Azevedo, com duas turmas muito entusiastas e
que ficaram cheias de vontade de voltar!

Já reabrimos a época de workshops com muito
sucesso, numa parceria com a cidade das profissões
de cascais! Explorámos os mundos da gravação e
corte Laser, Modelação e impressão 3D e
programação com microbit, num workshop 3 em 1!
Para ficar a par de todos os workshops nscreva-se na
nossa newsletter e siga-nos no Facebook.

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 criação, exploração e aprendizagem onde
desenvolver competências (e projetos) 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

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

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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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVM3Dvb6RQPCKi5td0fuh4KNyqmNT1qQ4oY1OoytjWdeJkkw/viewform
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