
we can train you

EDIÇÃO DE ÁUDIO C/ “AUDACITY”

Um editor free, Open Source.
Ferramenta muito intuitiva e essencial para quem se interessa por gravação digital 
de som. O formando poderá criar, gravar e produzir as suas músicas, desde a fase de 
pré produção até à fase de masterização. 
Destina-se a todos os que querem gravar e produzir as suas próprias músicas e 
bandas sonoras. 

APRESENTAÇÃO

1º Dia
Manhã (10/12h)
Editores não lineares de áudio.
As Bases do áudio digital.
Trabalhar com o Audacity.
Importar áudio, trabalhar com ficheiros de áudio.
Tarde (17/20h)
Importar áudio, trabalhar com ficheiros de áudio.
Gravação em tempo real e multipista.
Time Stretching.

2º Dia
Manhã (10/12h)
Processamento.
Tarde (17/20h)
Finalização, masterização.
Gravação de CD áudio.

Condições: 
1 - Minimo de inscritos -  6 pessoas.
2 - Requer conhecimentos base de informática e idade superior a 16 anos.

 

PROGRAMA

 

Duração - 10 horas

LOCAL
Escola da Pedralva - Vila do Bispo

FORMADOR
Paulo Abelho PREÇO

55€ 

we can train you

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
info@giz.pt/ 966104597

etic_

Parceria: Apoio:

Curso 1 

20 e 21 

de Agosto
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“CUSTOM MADE” >SNEAKERS, SURFBOARDS, TRUCKERS & MORE

Sempre que nos referimos a algo como "custom", ou então adaptado à língua portu-
guesa como "customizado", referimo-nos a algo que foi  personalizado. Essa práti-
ca, do saber-fazer, de reorganizar, do reinventar, faz parte de um momento, onde o 
movimento da diferenciação colabora para que cada um procure fugir da massifica-
ção, permitindo uma individualização por meio de criação de peças únicas.

Este workshop irá despoletar a iniciativa criadora e pessoal que permite a cada um 
exercer a sua própria criatividade em função da sua imaginação e das suas visões.

APRESENTAÇÃO

1º Dia 
Manhã (10/12h)
Apresentação (mostrar referências, mostrar galerias).
Apresentação do briefing.
Discussão de ideias, introdução ao  processo criativo.
Tarde (15/18h)
Fazer os primeiros esboços em papel e escolha de materiais.
Desenhar as linhas e os contornos principais nos materiais.

2º Dia
Manhã (10/12h)
Começar a colorir, criar efeitos e dinâmicas.
Tarde (15/18h)
Finalizar todos os trabalhos, impermeabilizar os materiais.
Fotografar, apresentação e  discussão de trabalhos

Condições: 

1 - Minimo de inscritos -  6 pessoas.
2 - Cada participante poderá trazer os seus materiais para personalizar, “Trucker Caps”, “Sneakers”, “Surfboards” 
e será  fornecido um material para personalizar.
3 - Não necessita de pré-requisitos e destina-se a todas as idades a partir dos 7 anos.
 

PROGRAMA

 
LOCAL

Escola da Pedralva - Vila do Bispo

 FORMADOR
Alexandre Santos

 
PREÇO

55€ 

Duração - 10 horas

etic_
Parceria: Apoio:

we can train you

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
info@giz.pt/ 966104597 

Curso 1 

2 e 3 de Agosto

Curso 2

13 e 14 de Agosto
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INICIAÇÃO À PRÁTICA FOTOGRÁFICA

A fotografia está na rua, captar uma sensação, uma atmosfera, uma imagem para 
mais tarde recordar, está ao alcance de practicamente todos nós, afinal até os 
telemóveis são câmaras que nos permitem estar sempre em cima do acontecimento.
Será então importante saber utilizar e tirar o melhor partido destes aparelhos, seja 
na mais avançada máquina fotográfica ou simplesmente no telemóvel ou máquina 
descartável.
Este workshop irá concerteza fornecer-lhe dicas e truques fundamentais para uma 
eficaz utilização da sua máquina, seja ela qual for.

APRESENTAÇÃO

1º Dia 
Manhã (10/12h)
Máquinas, analógico/digital.
Filme /CCD resolução tamanhos e factores de compensação.
Programas e funções.
Composição e enquadramento.
Tarde (15.30/19.30h)
Máquinas - diafragma, obturador, objectivas.
Exercícios de velocidades, profundidade de campo e objectivas.

2º Dia
Manhã (10/12h)
Fotografar pessoas.
Tarde (15/18h)
Ver e comentar os trabalhos.

Condições: 
1 - Mínimo de inscritos -  6 pessoas.
2 - Cada participante deve ter máquina própria.
3 - Não necessita de pré-requisitos e destina-se a todas as idades a partir dos 9 anos.
 

PROGRAMA

 

etic_

Parceria: Apoio:

we can train you

Duração - 12 horas

LOCAL
Escola da Pedralva - Vila do Bispo

FORMADOR
José Fabião PREÇO

55€ 

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
info@giz.pt/ 966104597

Curso 1 

11 e 12 de Agosto

Curso 2

16 e 17 de Agosto
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INTRODUÇÃO À EDIÇÃO DE VÍDEO

Seja o realizador e produtor do filme das suas férias...e não só.
Aprenda como fazer um filme, através de software intuitivo que lhe abrirá portas 
para que nunca mais fique com as imagens em bruto na cassete.
Este workshop irá guiá-lo desde uma fase inicial até aos princípios avançados de 
edição de imagem.
Corte, cole, aplique transições e legendagem e no final crie o seu DVD para que 
possa partilhar facilmente com os familiares e amigos.

APRESENTAÇÃO

1º Dia
Manhã (10/12h)
Princípios do vídeo digital.
Formatos p/ importação e exportação.
Apresentação do software iMovie.
Tarde (17/20h)
Captura de imagem e importação.
Timeline, transições, legendagem e efeitos.
Trabalhar com o áudio.

2º Dia
Manhã (10/12h)
Produção final de filme c/ 3min.
Tarde (17/20h)
Gravação em DVD.
Ver e comentar os trabalhos.

Condições: 
1 - Minimo de inscritos -  4 pessoas.
2 - Não necessita de pré-requisitos e destina-se a todas as idades a partir dos 9 anos.

 

PROGRAMA

 

Duração - 10 horas

LOCAL
Escola da Pedralva - Vila do Bispo

FORMADOR
Nuno Ribeiro PREÇO

30€ 

we can train you

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
info@giz.pt/ 966104597

etic_

Parceria: Apoio:

Curso 1 

6 e 7 de Agosto

Curso 2

23 e 24 de Agosto
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INTRODUÇÃO AO “PROTOOLS”

Este workshop vai dotar o formando da agilidade necessária para trabalhar com o software ProTools, 
dando-lhe todas as bases para completar um projecto, desde iniciar o seu setup até à mistura final.
Terá contacto com técnicas de gravação de instrumentos, sequenciação MIDI de sintetizadores de 
software, loops de áudio, até chegar à mistura final.
Ficará apto a trabalhar com ficheiros e com as ferramentas de edição áudio e MIDI básicas.
Destina-se a jovens, músicos, produtores, e todos aqueles que se interessam por música e por sistemas 
de gravação digital.

APRESENTAÇÃO

1º Dia
Manhã (10/12h)
Instalação em Mac. Apresentação do software. Características. Menús principais.
Tarde (17/20h)
Importação de ficheiros áudio. Gravação em tempo real. Desenvolvimento de um exercicio áudio.
2º Dia
Manhã (10/12h)
MIDI básico
Tarde (17/20h)
Trabalhar com ferramentas MIDI. Exercicio de composição com MIDI.
3º Dia
Manhã (10/12h)
Mistura. Tratamento sonoro. Processamento. Plug-ins de processamento e edição.
Tarde (17/20h)
Exercício prático de mistura.
4º Dia
Manhã (10/12h)
Teoria da Masterização.
Tarde (17/20h)
Finalização do trabalho. Masterização. Apresentação final.

Condições: 
1 - Minimo de inscritos -  6 pessoas.
2 - Requer conhecimentos de informática e idade superior a 16 anos.

 

PROGRAMA

 

etic_
Parceria: Apoio:

Duração - 20 horas

LOCAL
Escola da Pedralva - Vila do Bispo

FORMADOR
Paulo Abelho PREÇO

100€ 

we can train you

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
info@giz.pt/ 966104597

Curso 1 

27, 28, 29 e 30 

de Agosto
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De uma superfície bidimensional - papel e tecido - podemos criar bonecos a três 
dimensões, não virtuais, mas muito palpáveis! 

Através de técnicas simples de costura iremos criar e desenvolver bonecos para 
todas as idades, miúdos e  graúdos.

Crie o seu próprio personagem, dê-lhe vida e leve-o para casa!

APRESENTAÇÃO

PROGRAMA

“PUPPET FREE” > CRIA O TEU BONECO

1º Dia
Manhã (10/13h)
Introdução - mostra referências e influências.
Apresentação do briefing.
Discussão de ideias, introdução ao  processo criativo, elaboração de esboços.
Tarde (17/20h)
Criação de moldes, escolha de materiais têxteis e adereços.
Planificação, corte e montagem das várias peças. 

2º Dia
Manhã (10/13h)
Tarde (17/20h)
Concepção do boneco e acabamentos.

Condições: 
1 - Minimo de inscritos -  5 pessoas
2 - Material incluído
3 - Não necessita de pré-requisitos e destina-se a todas as idades a partir dos 14 anos.

 

Duração - 12 horas

LOCAL
Escola da Pedralva - Vila do Bispo

 FORMADOR
Palmira Leiria

PREÇO
40€ 

etic_
Parceria: Apoio:

we can train you

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
info@giz.pt/ 966104597

Curso 1 

4 e 5 de Agosto

Curso 2

18 e 19 de Agosto
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VJ MANIPULAÇÃO DE IMAGEM EM TEMPO REAL

O termo VJ, provem de DJ, e é usado para representar os artistas que fazem manipu-
lação de imagem acompanhando a música em tempo real. 
Este atelier destina-se a pessoas que procuram entrar na indústria de vídeo 
Jamming ou perceber mais sobre manipulação de imagem em tempo real. 

APRESENTAÇÃO

1º Dia
Manhã (10/12h)
A profissão de VJ
VJ com DJ´s, com bandas, em discotecas, em festivais ou para artes performativas.
Introdução ao programa Modul8.
Tarde (17/20h)
Demonstração de vários programas e equipamento de VJ.
Iniciação ao Modul8.
2º Dia
Manhã (10/12h)
Utilização de conteúdos, diferentes estilos e métodos.
Trabalhar com música.    
Ritmo, tom e narrativa de uma música.
Captação de imagens e edição em Adobe Premiere Pro.
Tarde (17/20h)
O uso de projectores.
Calibração de projectores.
Apresentação de trabalho Final.

Condições: 
1 - Minimo de inscritos -  4 pessoas.
2 - Requer conhecimentos de informática e idade superior a 18 anos.

 

PROGRAMA

 

etic_
Parceria: Apoio:

Duração - 10 horas

LOCAL
Escola da Pedralva - Vila do Bispo

FORMADOR
Edgar Alberto PREÇO

100€ 

we can train you

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
info@giz.pt/ 966104597

Curso 1 

25 e 26 de Agosto
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