Let’s Talk: Apresentações brilhantes
Formato do curso: Presencial
Localidade: Lisboa
Data: 18 Dez. 2019 a 23 Dez. 2019
Preço: 200€
Promoção: Datas para turma dos 12 aos 15.
Horário: Laboral - dias 18, 19, 20 e 23 dez, das 9h00 às 18h00
Duração: 33 horas

Queres fazer uma apresentação brilhante sobre um tema que te apaixona?
Neste curso vamos ensinar-te a preparar e a fazer uma apresentação para um projeto ou trabalho da escola,
um exame, uma palestra ou conferência.
Vais aprender a recolher e a estruturar a informação de forma coerente e eﬁcaz, e vamos ainda ensinar-te a
usar ferramentas para criar uma apresentação visualmente apelativa.
No ﬁnal, ensinamos-te técnicas de postura e apresentação, para ganhares conﬁança e fazeres uma
excelente apresentação perante um grande número de pessoas.
Informação complementar

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

Comunicação
Vais aprender diversas técnicas de comunicação, verbal e não
verbal, que podem ser aplicadas em diferentes meios de
comunicação e que ser-te-ão úteis no futuro.

*

Autoconﬁança
Com este curso vais sentir-te mais conﬁante na forma como
comunicas com os outros.

*

Pensamento crítico
Vais desenvolver a tua capacidade de análise e tomada de
decisão com base na informação recolhida, explorando diversos
pontos de vista.

*

Prezi / Powerpoint
Vais aprender a utilizar o Prezi ou o Powerpoint para construir a
tua apresentação e transmitir visualmente as tuas ideias.

Destinatários
Este curso tem turmas para jovens:
dos 08 aos 11 anos
dos 12 aos 15 anos

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

Objectivos
No ﬁnal do curso, os jovens deverão estar aptos a:
Recolher e organizar a informação para uma apresentação

Organizar a informação e estruturar a apresentação
Preparar uma apresentação em Prezi ou Powerpoint
Estruturar o discurso da apresentação
Ter uma postura correta e colocar a voz durante a apresentação
Gerir o tempo da apresentação

Metodologia
Este curso utiliza uma metodologia de aprendizagem problem, project & fun-based.
No início do curso é colocado aos formandos um desaﬁo: como preparar e realizar uma apresentação de 10 a 15
minutos sobre uma temática?
Os temas são pré-deﬁnidos consoante a faixa etária dos formandos:
Tema para a turma dos 08 aos 11 anos: “Plástico Zero”
Tema para a turma dos 12 aos 15 anos: “Bullying”

Programa
Apresentação do desaﬁo e enquadramento do tema
Consulta de recursos e recolha da informação
O que constitui uma apresentação eﬁcaz?
Diferentes abordagens nas apresentações
Estruturar a informação
Construir uma apresentação em Prezi / PowerPoint
Técnicas de colocação de voz, postura e de segurança na apresentação
Gestão de tempo na apresentação
Realização da apresentação

