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AÇÕES DE FORMAÇÃO DE ABRIL A JUNHO

ACADEMIA INATEL
UMA ACADEMIA DE ARTES E CULTURA
Na Academia INATEL vamos ao encontro
das suas necessidades e disponibilidade.
Procure-nos!

Formação certificada e não certificada

AÇÕES DE FORMAÇÃO DE ABRIL A JUNHO

academia inatel lisboa
Formação certificada

falar em público
(Atribuição de Certificado de Formação Profissional)
Calendário 26 de abril a 24 de maio | 3ªf das 19h às 21h
Carga horária total 10h
Modalidade presencial
Destinatários Oradores, professores, CEO’s, pessoas que tenham
a necessidade de fazer apresentações públicas, e outras pessoas
interessadas pelo tema com mais de 18 anos
Local Academia INATEL (no Parque de Jogos 1º de Maio – Alvalade
tel. 211 156 040 | academia@inatel.pt)
Valor da formação 135€ associados & 150€ não associados
Formadora Fernanda Paulo
Esta formação visa ser um espaço de experimentação e descoberta da voz, potenciando a sua
utilização nos diversos contextos em que temos de nos dirigir ao público em geral.
Os conteúdos a trabalhar serão: a) noções ﬁsiológicas e técnicas da voz; b) silêncios e pausas – quando
e como utilizar; c) análise de discursos/apresentações em público; d) simulação de discursos; e) debates:
como fazer ouvir a nossa voz; f) simulação de debates.

Formação certificada

FOTOGRAFIA DE ESPETÁCULO – 2ª EDIÇÃO
(Atribuição de Certificado de Formação Profissional)
Calendário 26 de abril a 19 de maio | 3ª e 5ª das 18h às 21h
(a última sessão terá a duração de 4h)
Carga horária total 25h
Modalidade presencial
Destinatários pessoas que se encontrem no ativo e com mais de 18 anos;
desempregados.
Local Academia INATEL (no Parque de Jogos 1º de Maio – Alvalade
tel. 211 156 040 | academia@inatel.pt)
Valor da formação 135€ associados & 150€ não associados
Formadora Rita Carmo
Com este curso pretende-se que os formandos se familiarizem com a estética da fotograﬁa de espetáculo,
enquadramentos, luzes, posicionamentos e equipamento e software adequados. Assim como as regras
e condicionalismos inerentes a fotograﬁa enquanto decorre um espetáculo.
O curso é teórico-prático estando prevista a realização de 3 exercícios práticos que implicam saídas ao
exterior para fotografar (em datas e horas a combinar).
Pré-requisitos: o formando deverá ter noções básicas sobre fotograﬁa e sobre as principais funções do
seu equipamento, nomeadamente, saber controlar manualmente a exposição e a focagem.
Equipamento necessário: Os formandos devem dispor de uma câmara fotográﬁca digital,
preferencialmente DSRL, que permita o completo controlo manual da exposição e da focagem.
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academia inatel lisboa
Formação certificada

FOTOGRAFIA STILL LIFE
(Atribuição de Certificado de Formação Profissional)
Calendário 3 de maio a 19 de julho | 3ª das 20h às 22h
Carga horária total 25h
Modalidade presencial
Destinatários pessoas que se encontrem no ativo e com mais de 18 anos;
desempregados.
Local Academia INATEL (no Parque de Jogos 1º de Maio – Alvalade
tel. 211 156 040 | academia@inatel.pt)
Valor da formação 135€ associados & 150€ não associados
Formadora João de Goes
Com este curso pretende-se que os formandos adquiram a técnica e criatividade para conceber
imagens de natureza morta e objetos, desde a utilização da luz (natural e artiﬁcial), a sua composição
e a pós-produção das fotograﬁas.
Pré-requisitos: o formando deverá ter noções básicas sobre fotograﬁa e sobre as principais funções
do seu equipamento, nomeadamente, saber controlar manualmente a exposição e a focagem.
Equipamento necessário: Os formandos devem dispor de uma câmara fotográﬁca digital,
preferencialmente DSRL, que permita o completo controlo manual da exposição e da focagem.

Formação não certificada

EXPRESSÃO VOCAL
(Atribuição de Certificado de Frequência de Formação)
Calendário 27 de abril a 13 de julho | 4ªf das 16h30 às 18h30
(2 últimas sessões das 16h às 18h30)
Carga horária total 25h
Modalidade presencial
Destinatários para todas as pessoas que pretendam conhecer
melhor a sua voz de uma forma descontraída, explorando a
criatividade e a relação com o público.
Local Academia INATEL (no Parque de Jogos 1º de Maio – Alvalade
tel. 211 156 040 | academia@inatel.pt)
Valor da formação 180€ associados & 200€ não associados
Formadora Fernanda Paulo
Esta formação destina-se a todos os que pretendam conhecer melhor a sua voz de uma forma
descontraída, explorando a criatividade e a relação com o público. Trabalhar-se-á a dicção, postura,
respiração e a interpretação.
Os conteúdos serão: a) exploração da voz e suas potencialidades, através de canções e outros exercícios;
b) emissão vocal ligada ao corpo e à emoção; c) importância da dicção, postura, respiração e interpretação.
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IL coimbra
Formação não certificada

iniciação à guitarra
(Atribuição de Certificado de Frequência de Formação)
Calendário 6 de abril a 28 de dezembro | 4ªf das 11h às 12h
(interrupção nos meses de julho, agosto e setembro)
Carga horária total 25h
Modalidade presencial
Destinatários pessoas com mais de 18 anos
Local Inatel Local de Coimbra (tel. 239 853 385 | inatel.coimbra@inatel.pt)
Valor da formação 175€ associados & 195€ não associados
Formadora Guilherme Canas Pinto
O objetivo da ação consiste em que os formandos adquiram certas capacidades e competências
musicais, como conceitos básicos de harmonia, melodia e ritmo, que lhes permitam trabalhar a partir
de uma base assente na cultura popular contemporânea ou tradicional.
No ﬁnal da formação os formandos farão um breve concerto de apresentação das suas aprendizagens.
Pré-requisitos: os formandos devem ter conhecimentos básicos de leitura musical e dispor de uma
guitarra clássica.

IL PONTA DELGADA
Formação certificada

CORTE E COSTURA – NÍVEL 2
(Atribuição de Certificado de Formação Profissional)
Calendário 4 a 27 de abril às 2ªf e 4ªf das 19h às 22h & 26 de abril,
6ªf das 19h às 22h
Carga horária total 25h
Modalidade presencial
Destinatários pessoas que se encontrem no ativo e com mais de 18 anos;
desempregados.
Local INATEL Local de Ponta Delgada
(tel. 296 284 684 | inatel.pontadelgada@inatel.pt)
Valor da formação 80€ associados & 100€ não associados
Formadora Maria Luísa Gomes
O objetivo da ação consiste em aprofundar os conhecimentos sobre o funcionamento da máquina de
costura, bem como aprender as bases de modelagem de peças de roupa. No ﬁnal da formação os
formandos terão confecionado uma, ou várias, peças de roupa, para usufruto ou oferta.
Pré-requisitos: conhecimentos básicos de costura; os formandos devem dispor de uma máquina de
costura para utilizar durante as sessões.
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IL ponta delgada
Formação não certificada

COSTURA CRIATIVA
(Atribuição de Certificado de Frequência de Formação)
Calendário 2 a 31 de maio | 2ªf e 4ªf das 19h às 22h
Carga horária total 25h
Modalidade presencial
Destinatários pessoas com mais de 18 anos
Local INATEL Local de Ponta Delgada
(tel. 296 284 684 | inatel.pontadelgada@inatel.pt)
Valor da formação 80€ associados & 100€ não associados
Formadora Maria Luísa Gomes
O objetivo da ação consiste em executar vários acessórios de moda, como: cortar e confecionar um
cesto; cortar e confecionar uma bolsa simples, forrada com fecho normal; um saco de pote com bolso
embutido; modelagem, corte e confeção de uma carteira com fecho da avó; corte e confeção de uma
mala de senhora e, corte e confeção de uma lancheira.
Pré-requisitos: conhecimentos básicos de costura e utilização da máquina de costura; os formandos
devem dispor de uma máquina de costura para utilizar durante as sessões.

il santarém
Formação não certificada

EDIÇÃO DE VÍDEO DIGITAL
(Atribuição de Certificado de Frequência de Formação)
Calendário 16 maio a 20 junho | 2ª e 5ª feira das 17h30 às 20h00
Carga horária total 25h
Modalidade presencial e online
Destinatários pessoas com mais de 14 anos
Local INATEL Local de Santarém
(tel. 243 309 018 | inatel.santarem@inatel.pt)
Valor da formação 80€ associados & 90€ não associados
Formadora João David Branco
O objetivo da ação consiste em aprender a identiﬁcar os diferentes formatos de vídeo digital; reconhecer
os softwares mais utilizados no mercado audiovisual para edição de vídeo digital; editar e exportar
conteúdos completos, utilizando as ferramentas de edição de vídeo digital adequadas.
Pré-requisitos: Computador portátil com software DaVinci Resolve (versão gratuita) instalado e
preferencialmente com 1 GPU dedicada.
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IL santarém
Formação não certificada

WORKSHOP “ARTE DO CHÁ”
(Atribuição de uma Declaração de Participação)
Calendário 21 de maio | sábado, das 14h30 às 18h30
Carga horária total 4h
Modalidade online (via Zoom)
Destinatários pessoas com mais de 12 anos
Local INATEL Local de Santarém
(tel. 243 309 018 | inatel.santarem@inatel.pt)
Valor da formação 20€ associados & 25€ não associados
Formadora Luís Mendonça de Carvalho
Neste workshop serão abordados os seguintes temas: características botânicas do chazeiro; cultivo
e processamento pós-colheita das folhas; tipos de chá; compostos químicos do chá; Propriedades
farmacológicas; acessórios para o chá; métodos de preparação dos diferentes tipos de chá; como
escolher e conservar as folhas de chá; etiqueta.

Formação não certificada

WORKSHOP “ARTE FLORAL”
(Atribuição de uma Declaração de Participação)
Calendário 28 de maio, sábado, das 14h30 às 18h30
Carga horária total 4h
Modalidade presencial
Destinatários pessoas com mais de 16 anos
Local INATEL Local de Santarém
(tel. 243 309 018 | inatel.santarem@inatel.pt)
Valor da formação 24€ associados & 28€ não associados
Formador Miruca (Sandra Dominguez)
Neste workshop serão abordados conceitos, materiais e técnicas para centros de mesa, assim como a
diferença e características de trabalhos realizados em caixas e cones.
Os trabalhos executados no workshop ﬁcarão para os participantes.
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