INTRODUÇÃO
O CAM é um Clube de Animação e Multimédia, de frequência facultativa,
onde a aprendizagem é feita de forma lúdica e onde é possível canalizar de forma correta
as energias dos alunos. Para além de se incentivar e promover a interajuda e a
solidariedade, permite um apoio individualizado aos alunos das várias faixas etárias.
OBJETIVOS
- Apoiar alunos e professores na utilização dos equipamentos existentes;
- Apoiar alunos com mais dificuldade no domínio do software fundamental;
- Incentivar o uso de novas tecnologias de informação na produção artística, na produção
de cartazes e apresentações para diversas disciplinas;
- Explorar técnicas básicas de produção e edição de imagem, de vídeo e de som;
- Conhecer e explorar algumas técnicas de animação;
- Difundir o cinema de animação;
- Realizar pequenos vídeos;
- Divulgar atividades realizadas na Escola.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
- Atividade Fundo verde de divulgação do Clube;
- Realização de Cartazes;
- Realização de Certificados;
- Colaboração com colegas;
- Ilustração digital, vetorização de imagens, realização de fotomontagens;
- Criação de Gifs animados;
- Realização de pequenos vídeos;
- Criação de projetos de animação;
- Participação no concurso Castelo em Imagens
- Gestão e dinamização da plataforma Moodle;
- Gestão e dinamização do MEOKANAL;
- Criação e gestão do blogue do Clube de Multimédia, onde se divulgam os vídeos
realizados: http://clubeanimacaoemultimedia.blogspot.pt/
- Apoio a alunos na realização de trabalhos em Multimédia para outras disciplinas;
- Publicação dos trabalhos realizados no MEOKANAL da Escola (669508), no youtube e
no blogue acima referido.
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Se gostas de edição de fotograﬁa eHou de vídeos digitais1 de aprender a fazer pequenas
animações e de aprender a utilizar software como o Gimp1 Photoshop1
Inkscape1 Moviemaker1 SonyVegas e 8udacity entre outros1
inscreve4te junto da professora Marina Pacheco ou da funcionária do Bloco 8)
Inscrições limitadas ao número de computadores BRE.
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