Parceria entre o Gabinete FAJúnior e a EPSTP

No âmbito da parceria entre EPSTP e o Gabinete FAJúnior, foram desenvolvidas algumas
atividades com os alunos da EPSTP, nomeadamente:

1-Atividades Desenvolvidas

a) Criação de conteúdos visuais para posterior adaptação no ambiente de Realidade
Virtual. Para o efeito, foi proposto aos alunos que desenhassem conteúdos para um
mapa de jogo. Com o intuito de adequar o pretendido aos conteúdos específicos da
disciplina de Educação Visual, os alunos teriam de utilizar diferentes técnicas de
desenho e ilustração (pontilhismo, etc.) Esta atividade foi enquadrada no programa da
disciplina e os trabalhos elaborados contaram para a avaliação dos alunos.
Data: Outubro-Dezembro de 2018.
b) Ilustração dos desenhos acima mencionados através da utilização do software
Inkscape (software gratuito). Esta atividade visa estimular a criação de conteúdos
visuais. De realçar que esta
segunda atividade tem
como propósito a partilha
entre as partes, ou seja,
num primeiro momento,
os alunos contribuíram
para o meu trabalho de
investigação através dos desenhos
a mão (utilizando papel, marcadores e lápis) para o jogo que estou a
desenvolver para divulgar a cultura santomense e posteriormente num segundo
momento o investigador (eu), retribui a gentileza ensinando-lhes a desenhar aquilo que
fizeram anteriormente a mão no computador. Data: Abril de 2019.

c) Experiência em Realidade Virtual com os alunos do 9º e 12º
ano através da utilização dos equipamentos de realidade
virtual HTC VIVE. Nesta experiência, os alunos estavam
“imersos” no mundo virtual concebido para a divulgação da
cultura e turismo na ilha de São Tomé.
Data: abril de 2019.

2-Atividade proposta

a) Concurso de fotografia “A minha Ilha”. Data proposta: No próximo ano letivo – entre
Setembro e Dezembro de 2019, por exemplo. Tendo como ponto de partida o concurso
de fotografia “A minha rua”, realizado pelo gabinete FAJúnior em 2016, este concurso
de fotografia “A minha ilha” seria uma adaptação ao contexto santomense. Neste
concurso, os alunos da escola EPSTP teriam de fotografar o local onde residem como se
fosse um postal turístico, com o intuito de suscitar o interesse de potenciais turistas, em
duas categorias: Natureza e Cultura. -Natureza: paisagens naturais (praias, Florestas,
cascatas, etc.). -Cultura: Edifícios históricos, habitações típicas, as pessoas
(indumentária, atividades laborais próprias da ilha…), manifestações culturais, etc.
Como se trata de um concurso existirá a necessidade de elaborar: -Cartaz de divulgação
para posterior colocação na escola (EPSTP). -Regulamento do concurso que poderá ter
como base o regulamento do concurso “A minha rua” com as devidas adaptações de
acordo com o contexto/objetivo. Bem como: -Patrocínio(s) de entidades com as quais o
FAJúnior já tem uma relação ou não. -Prémios de acordo com a categoria e a faixa etária
para os vencedores. Após o término deste concurso, poderíamos organizar uma
exposição de fotografia na Faculdade de Arquitectura com as fotografias dos alunos que
participarem.
No passado dia 12 de Junho de 2019, após reunião com a coordenadora do FAJúnior
ficou estabelecido que: -O Gabinete FAJúnior vai realizar o concurso de fotografia "A
milha ilha". -O mesmo vai decorrer entre os meses de Outubro e Dezembro de 2019. Será criado o cartaz do concurso. -Será criado o regulamento do concurso. -Será criado
um aviso de abertura de concurso no site FAJúnior (imagem do evento no site). -A
submissão das fotografias dos participantes/alunos vai ser feita no próprio site do
FAJúnior
(onde constará campos de preenchimento como o nome, idade, etc). -Quanto aos

prémios a atribuir ainda esta tudo em aberto porque depende das parcerias que
conseguirmos.

