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V SEMANA DA REABILITAçãO URBANA DE PORTO 2017
DE 6 A 12 DE NOVEMBRO Palácio da Bolsa

11 de Novembro 14h30

WORKSHOP
ARQUIBRINCA - Sistema Lupo by Arquiplay
Data: 11 de Novembro / Horário: das 14h30 às 18h00
Local: Palácio da Bolsa, Pátio das Nações
Co-organiza:

ATIVIDADE E OBJETIVOS:

DATA E HORA:

A ArkiPlay, o Sistema Lupo* e a organização da V Semana da
Reabilitação Urbana do Porto prepararam uma tarde muito
especial, onde te propomos brincar em torno de um dos edifícios
mais emblemáticos do Centro Histórico do Porto: o Palácio da
Bolsa!
Nesta atividade os participantes vão ser colocados perante
diversos desafios para, em conjunto, criarem alguns modelos
bidimensionais ou tridimensionais, com base nos planos
apresentados pelos monitores, e usando a sua criatividade,
entrarem no mundo da arquitetura e da reabilitação através das
suas próprias reflexões.

Esta atividade terá lugar no dia 11 de novembro, sábado. Foram
estruturados dois horários para início de trabalhos na oficina,
durante a tarde:

Os conteúdos incluem atividades de equilíbrio e capacitação,
trabalham a visualização a duas e três dimensões do utilizador, e
proporcionam desafios intelectuais que estimulam as capacidades
de coordenação, a memória, a sociabilidade e a criatividade,
utilizando conceitos base de matemática, geometria e física.
O resultado será sempre uma surpresa para todos!
A presente proposta prevê o desenvolvimento de quatro momentos
de atividade sucessivos com desafios e graus de dificuldade
progressivos e pensadas para a possibilidade de trabalho articulado
com três faixas etárias distintas (inicial, básico e experiente). O
tema dos exercícios terá por base o edifício onde se vai
desenvolver a atividade – o Palácio da Bolsa.

- a partir das 14h30 serão realizados exercícios de
complexidade mais acessível à faixa etária dos 3 aos 6 anos
- depois das 16h00 vai ser proposta a construção dos
exercícios com grau de dificuldade superior, especialmente
pensados para a faixa etária dos 7 aos 12 anos.
Todos podem participar na realização de todos os exercícios,
independentemente da sua idade e da dificuldade específica do
exercício.
Prevê-se a finalização da construção do modelo final às 17h30,
podendo cada participante decidir livremente a duração da sua
permanência até esse horário, ou ainda a sua permanência para o
exercício final de desmontagem do modelo final e sucessiva
organização do jogo nas suas caixas de transporte, o que decorrerá
entre as 17h30 e as 18h00 com o encerramento de todas as
atividades.

INSCRIÇÃO:
A participação é gratuita e a inscrição prévia é obrigatória através de formulário on-line com o link:
https://goo.gl/forms/sdJqF1kTGelgdOXb2

