24 MARÇO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

“COMO VIVER COM A
VULNERABILIDADE EM TEMPO
DE PANDEMIA” | WEBINAR
Os Serviços Sociais em parceria com a WeCareOn,
convidam todos os associados a assistirem, via
ZOOM a este webinar. Torne-se mais resiliente
nestes tempos de pandemia. Não falte!

LER +

YOGA KIDS | 27 DE MARÇO
PELAS 10H
Os Serviços Sociais convidam todas as nossas
crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 12
anos a participarem, numa Aula de Yoga Kids, de
aproximadamente 45 minutos, no sábado, dia 27 de
março pelas 10h00. Não faltem!

LER
LER +
+

WORKSHOP EDIÇÃO IMAGEM
E-LEARNING
Este curso é destinado a fotógrafos e outros
profissionais que desejam melhorar as suas
fotografias, obtendo resultados de qualidade superior.
No final do curso, os formandos deverão ser capazes
de editar fotografias, utilizando as ferramentas do
Photoshop adequadas a cada situação, de forma a
obter os melhores resultados no tratamento da
imagem. Participa!

LER +

I CONCURSO VIDEO 2021
ENTREGA DE TRABALHOS
Os Serviços Sociais convidam todos a participar no I
Concurso de Vídeo, com o tema livre. Para participar,
basta apresentar vídeos que devem ter a duração
máxima de 60 segundos, até ao dia 30 de abril. Pode
usar o telemóvel, a câmara fotográfica e/ou de filmar. A
votação dos trabalhos decorre entre o dia 07 e 22 de
maio. Participa!

LER +
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