
Partilhe esta newsletter com mais pessoas!

Isto foi-lhe reencaminhado? Receba em primeira mão! 

Iniciamos este ano em grande e a anunciar a nossa nova temporada de
workshops em 2023. Veja abaixo os primeiros dois workshops do ano e

marque já o seu lugar!

Este ano teremos muitos workshops sobre os mais diversos temas. Desde competências básicas de
produção de texto, criação de email e processamento de dados, até às mais avançadas competências

maker. Pode consultar os nossos workshops na nossa página e marcar já o seu lugar.

Workshops Change Makers

 A equipa Change Makers deseja-lhe um excelente 2023, cheio de aprendizagens, aventuras e muita
criatividade!

Inscreva-se já nos primeiros workshops do ano!

Professores, alunos e
todos que queiram usar o

painel Promethean!

Sábado, 7 de janeiro das 10h
às 13h (sem custos, para

todas as pessoas com mais
de 12 anos)

Neste workshops teremos o prazer
de contar com a partilha de
profesores da escola Frei Gonçalo
Azevedo, que nos irão demonstrar
como utilizam o painel interativo de
forma a elevar a qualidade das
suas aulas. Venha assistir, refletir,
aprender e partilhar!

Mais informações e inscrição

ESTE WORKSHOP É GRATUITO

Venha aprender a
elaborar um documento
escrito no computador!

Sábado, 7 de janeiro das 15h
às 18h (sem custos, para

todas as pessoas com mais
de 12 anos)

Neste workshops iremos aprender
a utilizar o microsoft word para a
criação de textos com qualidade
profissional. Esta competência é
útil para diversas áreas como a
criação de CV, escrita de
documentos profissionais ou
académicos, e muitos outros.
Venha descobrir algo novo
connosco!

Mais informações e inscrição

ESTE WORKSHOP É GRATUITO

Novidade!! Já conhece a nossa loja online?

Depois de tantos meses de criação no nosso
espaço, percebemos que o interesse nos
nossos produtos é grande e decidimos criar
a loja online. O nosso objetivo é que cada
venda nos ajude a manter o nosso projeto e
a chegar a mais pessoas. Serve também
para demonstrar a todas as pessoas alguns
dos produtos que se podem criar num
espaço maker. Quer vir criar connosco e
exibir os seus produtos na nossa loja online?
Comunique connosco! Entretanto, explore os
nossos brincos, candeeiros LED e calendário
Lunar e fique atento porque continuaremos a
atualizar a oferta. Loja Change Makers

O que tem acontecido no Change Makers?
Além dos nossos workshops, criação de produtos e colaboração com artistas residentes a  oficina de
formação de professores Change Makers tem sido um sucesso e tivemos diversas vezes a nossa
casa cheia de professores entusiasmados a aprender competências maker. Agora irão trazer estas
competências para as suas aulas com alunos(as) e com todo o nosso apoio!

 

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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