Let’s Talk: Do guião à banda desenhada
Formato do curso: Presencial
Localidade: Lisboa
Data: 12 Ago. 2019 a 16 Ago. 2019
Preço: 200€
Promoção: Datas para turma dos 11 aos 13 anos.
Horário: Laboral - das 09h00 às 18h00
Nível: Iniciado
Duração: 41 horas

Gostas de Banda Desenhada e sempre quiseste fazer uma?
Neste curso, vais aprender a transformar uma história, de texto para banda desenhada.
Vamos-te dar um guião e, utilizando a tua criatividade e, com recurso a conceitos de storyboarding (e a
ajuda do software Pixton Comics), vais poder contar uma história num suporte fortemente visual: A banda
desenhada.
Com este curso, vais trabalhar as tuas competências criativas e de comunicação, bem como a tua
capacidade de trabalhar uma mensagem num meio muito visual, sintetizando o discurso e tornando a mensagem
mais clara e imediata.
Edições

LISBOA

PORTO

Turma dos 7 aos 10 Anos: 5 Ago a 9 Ago

Turma dos 7 aos 10 Anos: 12 Ago a 16 Ago

Turma dos 11 aos 13 Anos: 12 Ago a 16 Ago

Turma dos 11 aos 13 Anos: 5 Ago a 9 Ago

Turma dos 14 aos 16 Anos: 19 Ago a 23 Ago

Turma dos 14 aos 16 Anos: 26 Ago a 30 Ago

Informação complementar

Inclui 3 refeições diárias: lanche da manhã, almoço e lanche da tarde
Competências que serão desenvolvidas

Comunicação
Vais aprender a trabalhar a comunicação num meio visual e
gráﬁco. Neste curso, irás desenvolver a tua capacidade de
“materializar” ideias em imagens e a sintetizar textos,
adaptando-os ao novo meio de comunicação.
*

Criatividade
Neste curso vais dar largas à tua imaginação e enriquecer, com
imagens, a história que terás para contar.
*
Pensamento crítico
Vais desenvolver as tuas capacidades de pensamento crítico:
Qual a melhor forma de contar a história? que tipo de informação
deves disponibilizar em texto ou em imagens? quais as soluções
que fazem mais sentido para a história? Que tipo de informação
podes deixar de fora sem comprometer a história?
*
Pixton Comics
Vais utilizar a ferramenta Pixton Comics para te ajudar a montar
a tua banda desenhada.

Destinatários
Este curso tem turmas para jovens:
dos 07 aos 10 anos
dos 11 aos 13 anos
dos 14 aos 16 anos

Pré-requisitos
Este curso não tem quaisquer pré-requisitos.

Objectivos
No ﬁnal do curso, os jovens deverão estar aptos a:
Investigar e recolher informação para desenvolvimento das suas histórias
Desenvolver competências de storyboarding
Trabalhar na ferramenta Pixton Comics
Editar uma história de banda desenhada

Metodologia
Este curso utiliza uma metodologia de aprendizagem problem, project & fun-based.
No início do curso é colocado aos formandos um desaﬁo: partir de um guião deﬁnido, enriquecer a história e
construir uma banda desenhada, que será impressa e apresentada ﬁnal do curso.

Programa
Apresentação do desaﬁo e do guião (leitura)
Investigação / pesquisa
Storytelling
Prototipagem / storyboarding
A ferramenta Pixton Comics
Edição
Apresentação da BD

