
descritivo
Esta iniciativa pretende promover um 
conjunto de atividades de iniciação à prática 
da Arqueologia e da Investigação Histórica.
Dada a natureza eminentemente 
interdisciplinar da investigação 
arqueológica, os participantes serão 
chamados a desenvolver um conjunto básico 
de competências diversificadas, quer ao 
nível do trabalho de campo (escavação, 
registo de informação - topografia, desenho, 
fotografia), quer ao nível do trabalho 
de laboratório (tratamento e análise 
de materiais arqueológicos, restauro e 
musealização).
Por outro lado, desenvolvendo-se como um 
curso de iniciação à investigação histórica, 
tem também como objetivo, naturalmente, 
promover o interesse pela História como área 
de conhecimento. Assim, para cumprir esse 
intento, os participantes serão chamados 
a desenvolver um conjunto competências 
básicas, designadamente no que concerne à 
pesquisa, leitura, interpretação e utilização de 
fontes históricas, indispensáveis para se fazer 
História. Por último, recorrendo a um contacto 
direto com as fontes históricas, pretende-se 
que os participantes também sejam chamados 
a pensar a História na sua relação com o 
presente, a olhar e a preocupar-se com a 
preservação do Património.

BRAGA NOS ARQUIVOS DA TERRA

público-alvo
Alunos do 10º ao 12º ano

número de participantes
7 alunos

local de funcionamento
Alto da Cividade, Braga e 
Instituto de Ciências Sociais, 
Braga

INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS

critérios de seleção
Ordem de inscrição.

2ª feira
23-07-2018

3ª feira
24-07-2018

4ª feira
25-07-2018

5ª feira
26-07-2018

6ª feira
27-07-2018

9:30 – 12:30 Sessão de
acolhimento 

Escavações 
(Teatro Romano da 
colina do Alto da 
Cividade)

Escavações 
(Teatro Romano da 
colina do Alto da 
Cividade)

Escavações 
(Teatro Romano da 
colina do Alto da 
Cividade)

Escavações 
(Teatro Romano da 
colina do Alto da 
Cividade)

Almoço

14:00 – 17:30 Conhecer os 
personagens/ 
Acontecimentos 
da História 
(ICS)

Arqueologia 
e História na 
Cidade e no 
Mundo 
peddy paper no centro 
histórico de Braga

Tarde lúdica Como se faz a 
história!? 
(ICS)

Sessão de
encerramento
com atividades
lúdicas



descritivo
O Experimenta! é um conjunto de atividades 
que fará o teu Verão valer a pena! Trata-se 
de um programa multidisciplinar constituído 
por atividades próprias das áreas científicas 
que integram o Instituto de Ciências Sociais: 
Arqueologia, Ciências da Comunicação, 
Geografia e Planeamento, Historia e 
Sociologia. Por isso, num só programa, 
conseguirás experimentar atividades 
diferentes, trazendo dinâmica à semana que 
passarás connosco.

EXPERIMENTA!

público-alvo
Alunos do 10º ao 12º ano

número de participantes
25 alunos

local de funcionamento
Campus de Gualtar,  Braga e 
Campus de Azurém, Guimarães

INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS

critérios de seleção
Ordem de inscrição.

2ª feira
23-07-2018

3ª feira
24-07-2018

4ª feira
25-07-2018

5ª feira
26-07-2018

6ª feira
27-07-2018

9:30 – 12:30 Sessão de
acolhimento 

Oficina da 
Criatividade 
(ICS)

E tu? Comunicas? 
Workshop prático de 
produção audio, que 
inclui gravação de voz, 
produção de efeitos 
sonoros e edição em 
DAW 

Ciências da 
Comunicação 
Campus de Gualtar

A caça ao 
tesouro 
dos tempos 
modernos 
Geocaching (descobrir 
através do GPS) 

Geografia e 
Planeamento Campus 
de Azurém

O futuro é dos 
sociólogos... ou 
talvez dos trolls 
Workshop de 
Sociologia e 
relacionamento ético 

ICS 
Sociologia
Campus de Gualtar

Almoço

14:00 – 17:30 Uma Visita ao 
Laboratório 
Social 
(ICS)

Arqueologia 
e História na 
Cidade e no 
Mundo 
peddy paper no centro 
histórico de Braga 

História & Arqueologia 
Centro Histórico

Tarde lúdica Trivial das 
Ciências Sociais 
(ICS)

Sessão de
encerramento
com atividades
lúdicas



descritivo
“GPS | Geografia Plena de Surpresas” é um 
programa de Verão que te dará a conhecer uma 
nova forma de ver a Geografia, como vives a 
tua rua, qual é a tua relação com o meio que te 
rodeia. Aqui poderás descobrir que Geografia 
povoa o teu dia-a-dia.
Esta iniciativa pretende promover um conjunto 
de atividades relacionadas com a prática da 
Geografia e do Planeamento Territorial. Num 
contexto de aprofundamento da globalização o 
conhecimento, o planeamento e o ordenamento 
do nosso território constituem vertentes 
fundamentais para a nossa afirmação no 
mundo. Dado que o território é o objeto de 
estudo da geografia, as atividades programadas 
nesta iniciativa refletem as diversas vertentes 
do trabalho de um geógrafo. Por isso, os 
participantes serão desafiados a desenvolver 
um conjunto básico de competências ao 
nível da geografia física, geografia humana, 
cartografia e planeamento do território. Com 
uma forte componente de atividades ao ar livre, 
pretende-se uma introdução efetiva ao trabalho 
de campo (recolha de informação, observação 
participativa, experimentação e aplicação de 
ferramentas de localização), combinando, ainda, 
com atividades em ambiente de laboratório 
(tratamento e análise de dados e de materiais, 
análise e elaboração de cartografia).
Este programa, ao passar por algumas das 
possibilidades de trabalho de um Geógrafo, 
permite aprofundar os teus conhecimentos em 
Geografia, mas, mais ainda, permite contatar com 
o dia-a-dia de um geógrafo nas suas diversas 
hipóteses de afirmação no mercado de trabalho.

GPS | GEOGRAFIA PLENA DE SURPRESAS

público-alvo
Alunos do 10º ao 12º ano

número de participantes
25 alunos

local de funcionamento
Departamento de Geografia, 
Campus de Azurém, Guimarães

INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS

critérios de seleção
Ordem de inscrição.

2ª feira
23-07-2018

3ª feira
24-07-2018

4ª feira
25-07-2018

5ª feira
26-07-2018

6ª feira
27-07-2018

9:30 – 12:30 Sessão de
acolhimento 

Onde está 
a diversão? 
Metodologias de 
análise em Geografia 
Humana

Cidades Verdes 
Espaços verdes e 
planeamento urbano 

(Visita ao Parque da 
Cidade – Guimarães)

Caça ao tesouro 
dos tempos 
modernos 
Orientação e 
Geocaching 

(Caça ao tesouro na 
cidade de Guimarães)

As várias faces 
da nossa terra 
Cartografia e SIG´s

Almoço

14:00 – 17:30 Por montanhas 
e vales 
Caminhando e 
apreendendo as 
formas da nossa 
terra: iniciação à 
geomorfologia 

(Laboratório de Física/
Parque da Penha)

Foursquare | já 
estivemos aqui? 
Análise Geográfica do 
Centro Histórico de 
Guimarães 

(Visita ao Centro 
Histórico de 
Guimarães)

Tarde lúdica Vereadores por 
um dia
O planeamento e 
ordenamento do 
território através 
do PDM 

(Visita à C.M. 
Guimarães)

Sessão de
encerramento
com atividades
lúdicas


