
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, História, Proteção 
Civil e Gestão do Território e Sociologia. 
Por isso, num só programa, conseguirás 
experimentar atividades diferentes, trazendo 
dinâmica à semana que passarás connosco.

EXPERIMENTA AS CIÊNCIAS SOCIAIS

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
22-07-2019

3ª feira
23-07-2019

4ª feira
24-07-2019

5ª feira
25-07-2019

6ª feira
26-07-2019

9:30 – 12:30 Sessão de
acolhimento 

Mergulho 
Criativo
Dá o salto para o 
mundo da criatividade!

(Ciências da 
Comunicação)

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

(Geografia e 
Planeamento)

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

(Sociologia)

Trivial das 
Ciências Sociais 
Workshop de 
Sociologia e 
relacionamento ético 

(ICS)

Almoço

14:00 – 17:30 Uma Visita ao 
Laboratório 
Social 

(ICS)

Era uma vez… 
peddy paper no 
Centro Histórico da 
cidade de Braga 

(Arqueologia/História)

Tarde lúdica À conversa 
com…
Experiências de 
Estudantes de Ciências 
Sociais

(ICS)

Sessão de 
Encerramento 
ICS

(ICS)

16:00
Sessão de
encerramento
com atividades
lúdicas



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
22-07-2019

3ª feira
23-07-2019

4ª feira
24-07-2019

5ª feira
25-07-2019

6ª feira
26-07-2019

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 Como se faz a 
História!? 

(Arquivo Distrital)

Era uma vez… 
peddy paper no 
Centro Histórico da 
cidade de Braga

Tarde lúdica Como se faz a 
História!? 

(Arquivo Distrital)

Sessão de 
Encerramento 
ICS

(ICS)

16:00
Sessão de
encerramento
com atividades
lúdicas



COMUNICAÇÃO 360º

público-alvo
Alunos do 10º ao 12º ano

número de participantes
12 alunos

local de funcionamento
Instituto de Ciências Sociais, 
Braga e Rádio Universitária do 
Minho

INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS

critérios de seleção
Ordem de inscrição.

2ª feira
22-07-2019

3ª feira
23-07-2019

4ª feira
24-07-2019

5ª feira
25-07-2019

6ª feira
26-07-2019

9:30 – 12:30 Sessão de
acolhimento 

O Trivial da 
Comunicação: 
Se é Trivial, eu Jogo! 

(ICS)

Portugal e 
o Mundo...
em 3 minutos 
Experiência de 
apresentação de um 
jornal televisivo em 
direto

(ICS)

Visita guiada às 
instalações da RUM
Com a apresentação 
dos departamentos de 
Informação e Programação 
+ Audiovisual

Simulação de 
entrevistas 
Edição com um jornalista 
e com um repórter de 
imagem 

Almoço

14:00 – 17:30 Efeitos 
EspeCCiais 
Já imaginaste como 
é feita a produção 
dos filmes de que 
mais gostas? 

(ICS)

Mergulho 
Criativo 
Dá o salto para 
o mundo da 
criatividade! 

(ICS)

Tarde lúdica

Audiovisual
Conhecer equipamentos 
e o seu funcionamento; 
(montagem; 
desmontagem; 
funcionalidades) regras 
básicas sobre captação de 
planos e luz

Apresentação do 
resultado final 
Feedback da experiência 
pessoal de cada um 
sobre as atividades 
promovidas pela RUM

16:00
Sessão de
encerramento
com atividades
lúdicas

descritivo
Este é um programa que nasce da parceria 
entre o Departamento de Ciências da 
Comunicação e a Rádio Universitária do 
Minho. Durante esta semana, poderás 
conhecer um pouco melhor as profissões da 
área da Comunicação e todo o trabalho que 
está nos bastidores do que vemos e ouvimos 
todos os dias: a informação na televisão, 
internet e na rádio – onde experimentarás o 
ambiente da Rádio Universitária do Minho; a 
publicidade e comunicação empresarial e o 
universo do audiovisual e dos videojogos.


