Fotografia
—

Fotografia – plano de vôo
•

A aula de hoje no Tecnojovem

•

Apresentação e expectativas em relação a fotografia: (20 min)

•

Apresentação: (1h30) (com perguntas etc), com fotografia no contexto
de uma empresa como a Petrobras; Banco de Imagens http://bancodeimagens.petrobras.com.br)

•

Atividade prática 1: (1h30)
http://camerasim.com/apps/original-camerasim/web/

•

Atividade prática 2: turma dividida em 4 grupos para fazer diferentes
fotos dentro da sala (1h30)
- noções básica: como a imagem se forma/ operação no manual/
relação diafragma x velocidade
- exercício supervisionado e orientado
- Projeção de algumas fotos para análise e debate

•

Avaliação final e recados: (10min)
lembrar de mostrar as tarefas no Coral

A aula de hoje no Tecnojovem
—

A aula de hoje no Tecnojovem

Pessoal, é importante saber como a aula de hoje se encaixa no Tecnojovem! Fique ligado!
>> Estamos no Tecnojovem Básico!
Aqui você verá habilidades básicas em temas relacionados a informática e multimídia.
Você conhecerá os temas e nós conheceremos um pouco de vocês!
>> Em setembro, planejamos o início do Tecnojovem Avançado, onde os participantes poderão
se aprofundar em alguns conhecimentos específicos.
>> Além da informática e multimídia, quem participar do avançado terá o módulo “Gestão de
Empreendimentos Solidários”. Seu objetivo é discutir como se sustentar trabalhando com os
conhecimentos específicos aprendidos.

A aula de hoje no Tecnojovem

No Tecnojovem Avançado, quem participar poderá se aprofundar em um dos temas de
informática e multimídia. Cada tema se tornará uma turma. São elas:
Turmas da linha Laboratórios de Aprendizagem:
Turma A – Softwares Educacionais
Turma B – Desenvolvimento de Jogos
Turma C – Infraestrutura com Linux
Com esses conhecimentos, quem participar dessa linha será capaz de, por exemplo, montar
e cuidar coletivamente de laboratórios de informática básica e de robótica básica para
espaços de aprendizagem (para escolas etc.).
Turmas da linha Multimídia Comunitária:
Turma D – Fotografia
Turma E – Marketing Digital
Turma F – Edição de Vídeo
Aqui, o pessoal estará capacitado a, se quiser, trabalhar com a divulgação de produtos e
serviços de sua comunidade utilizando conhecimentos multimídia (para comércios etc.).

