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Desporto, teatro, música, dança, os 
jogos digitais ou as novas tecnologia 
foram uma constante durante as nove 
Academias Forum, em 2017. Com 
passagens por locais como a praia, o 
rio, o estádio, a serra ou o estúdio, não 
faltaram momentos de diversão, espírito 
de equipa e, claro, novas experiências. 
Fica a conhecer, durante as próximas 
páginas, alguns dos melhores momentos 
de cada uma das oito Academias Forum 
que se realizaram no verão. E ainda como 
te podes inscrever nas edições de 2018. 

FORAM 
ASSIM AS 

ACADEMIAS 
FORUM



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Saúde e Educação

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 19,47 x 26,09 cm²

  Corte: 2 de 4ID: 71453989 01-09-2017

ENTRAR NO MUNDO DIGITAL
Os jogos e as tecnologias digitais foram o centro das atividades, em Barcelos, entre os dias 26 a 30 de 
junho. Durante a Academia That’s All Digital – uma parceria Forum Estudante e Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave – cinquenta estudantes do ensino secundário conheceram as tendências que 
marcarão o futuro próximo: da Internet das Coisas à animação 3D, passando pela construção de 
drones e de videojogos. Conhece aqui alguns dos melhores momentos.

“Gostei imenso desta 
semana, as atividades 
estavam orientadas 

para a tecnologia e despertavam o 
interesse dos participantes. O que me 
cativou mais foi a parte dos videojogos 
porque estava muito bem preparada 
e organizada. Os participantes foram 
todos muito unidos e fomos sempre 
bem acolhidos no IPCA”.

Ana Lúcia Pedro, 17 anos, 
participante da That’s All Digital 
2017

A CORRIDA DOS DRONES
Durante a manhã do terceiro dia, os participantes da That’s 
All Digital puderam pilotar smartdrones, conhecendo o seu 
funcionamento e comandos. De acordo com o Diretor do 
Curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, José 
Brito, o objetivo foi “dar a conhecer a forma de programação 
dos drones, nomeadamente para competição”, despertando 
“a curiosidade para as especificidades da área”. Sendo os 
drones uma realidade cada vez mais presente, é importante 
obter informação sobre este mundo, realça José Brito. “E 
convém lembrar que os drones são robôs, estimulando assim 
o interesse pela área da robótica e mostrando que é possível 
desenvolver projetos interessantes”, realçou.

ANIMAÇÃO EM VÁRIAS FRENTES
Durante esta semana, os participantes tiveram a oportunidade 
de contactar de perto com diversas técnicas de animação – 
do motion capture ao chroma key, passando pela rotoscopia 
ou pelo desenho digital. Todas estas técnicas, destacou 
Paula Tavares, assumem grande importância na produção 
audiovisual atual. “Tudo tem uma componente de animação 
digital. É impossível, por exemplo, pensar num spot 
publicitário que não inclua esta vertente”, reforçou.
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Interessado em saber mais sobre gaming e tecnologias 
digitais? Durante os cinco dias da That’s All Digital 
2018, poderás ter um contacto próximo com estas 
áreas. Todas as despesas relativas a alojamento, 
alimentação e deslocação são garantidas – só 
terás mesmo de te inscrever. Para participar, visita 
www.thatsalldigital.forum.pt e preenche o formulário 
de participação. Depois, é só esperar pelo próximo 
contacto. 

PARTICIPA NA PRÓXIMA EDIÇÃO!

A GUERRA DAS ESTRELAS
A interação com os equipamentos do 
laboratório audiovisual do IPCA ficou 
ainda marcada pelo workshop Star 
Wars, onde os participantes da Semana 
do Digital puderam, com recurso à 
técnica do chroma key, vestir a pele de 
personagens desta saga. Na sala contígua, 
os estudantes puderam ainda meter mãos 
à obra e desenhar e colorir, com recurso a 
softwares específicos de animação.

O ÓQUEI É OK 
Os participantes da That’s All Digital tiveram a oportunidade 
de aprender as técnicas básicas do hóquei em patins. 
O futebol, recordou, a certa altura, o Coordenador da 
Formação do Óquei Clube de Barcelos (OCB), Nélson 
Araújo, é conhecido como o “desporto-rei”. Contudo, “aqui 
em Barcelos não”, ressalvou. Nesta cidade, o desporto-
rei é o hóquei, uma vez que esta modalidade e o clube 
estão “perfeitamente identificados com a cidade”. O ponto 
de contacto com a That’s All Digital esteve centrado na 
tecnologia utilizada pelo clube para analisar a performance 
dos seus jogadores. Com recurso a um software, é 
possível mostrar aos jogadores “os erros cometidos e 
os aperfeiçoamentos a realizar”, explicou Nélson Araújo. 
O momento de interação com a realidade do hóquei 
em Barcelos terminou com atividade prática, com os 
participantes desta academia a terem a oportunidade de dar 
as suas primeiras sticadas, com apoio de três jogadores do 
plantel senior do OCB.
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Diogo Piçarra

“Muito do 
que sou hoje 

deve-se ao 
meu curso”

8 apps para
começar bem 
o ano letivo

Uncharted: sem 
Nathan Drake, com 
personalidade

Há cada vez mais 
livros escritos para ti

O verão nas Academias: surf, escalada, paintball e muito mais. Inscreve-te já!

Conhece as escolhas 
que terás de fazer

O que garante a 
Garantia Jovem? 


