
   
 

 

O programa poderá estar sujeito a alterações, caso se verifiquem anomalias ao seu 
bom funcionamento, sendo que os Encarregados de Educação ou Responsáveis  
pelos participantes serão devidamente informados. A inscrição neste programa é 
semanal, implica a frequência de uma semana completa. O “Ingenium-Summer 
Workshop” só se inicia com um número mínimo de participantes por semana. As 
inscrições são limitadas e aceites por ordem de entrada. Para mais informações, 
consultar o Regulamento Interno do programa. 

Preços por participante externo (sem alojamento) 
 1 semana:    90€  
 2 semanas:  175€   
 3 semanas:  255€   
 4 semanas:  330€    

 

Os valores incluem todas as refeições, deslocações fora do campus do ISEC, 
participação nas atividades de exterior  e alargamento de horário quando aplicável. 
 
 
Preços por participante interno (com alojamento) 
No caso de possibilidade de alojamento (participante interno) acrescerá o valor 
constante de 60€ por semana por participante. 
 
Observações: 
Para filhos de alunos e funcionários, docentes e não docentes, do Instituto 
Politécnico de Coimbra, bem como colaboradores do CASPAE-IPSS, o preço da 
inscrição beneficia de um desconto de 20%. 
Para grupos com mais de 5 participantes provenientes da mesma escola o preço da 
inscrição beneficia de um desconto de 10%, não cumulativo com quaisquer outros 
descontos. 
 
 
Inscrições on line em: 
 
Formulário de inscrição no programa "Ingenium-Summer Workshops". 
  

https://docs.google.com/forms/d/1kjQSacTHrNsRhZOMq0QOFYF0pQvfRkHrIh6KEn770Nc/viewform


Programa Detalhado 

Programação Semanal 
1ªSemana: 22/06 a 26/06 - 2ºe 3º ciclos 

 
2ªFeira 
22/06 

3ªFeira 
23/06 

4ªFeira 
24/06 

5ªFeira 
25/06 

6ªFeira 
26/06 

07h30 
-  

9h 
Acolhimento (ISEC) 

09h 
- 

10h30m 

Receção dos 
participantes 

(jogos de 
interconhecimento, 

entrega de 
prendas-T-
shirt/óculos) 

“Imaginar, 
Criar e 

Programar 
com 

Scratch” 

SkyGarden 
(Jardim 

Botânico) 

“A energia 
está em 

todo o lado: 
vem saber 

como 
aproveitá-la” 

“Vamos fazer 
sabonetes 

perfumados?” 

10h30m 
- 

11h 
Lanche 

11h 
- 

12h30m 
Visita ao ISEC 

“Imaginar, 
Criar e 

Programar 
com 

Scratch” 

SkyGarden 
(Jardim 

Botânico) 

“A energia 
está em 

todo o lado: 
vem saber 

como 
aproveitá-la” 

“Vamos fazer 
sabonetes 

perfumados?” 

12h30m 
- 

14h 
Almoço (ISEC) 

14h 
- 

15h30m 

“Como seria o 
Mundo sem 

Engenharia Civil” 
Band@Tech 

“Eu (é que) 
sei” – o 
primeiro 
passo para a 
participação” 

“Agarra no 
GPS! Está 
na hora de 
geocachar.” 
(Choupal) 

Peddy Paper 
dentro do 

campus do 
ISEC 

15h30m 
- 

16h 
Lanche 

16h 
- 

17h30m 

“Como seria o 
Mundo sem 

Engenharia Civil” 
Band@Tech 

“Eu (é que) 
sei” – o 
primeiro 

passo para a 
participação” 

“Agarra no 
GPS! Está 
na hora de 
geocachar.” 
(Choupal) 

Sessão de 
encerramento 

Entrega de 
diplomas 

17h30m 
- 

19h 
Acompanhamento (ISEC) 

 
  



   
 

2ªSemana: 29/06 a 03/07 - 2ºe 3º ciclos 

 2ªFeira 
29/06 

3ªFeira 
30/06 

4ªFeira 
1/07 

5ªFeira 
2/07 

6ªFeira 
3/07 

07h30 
-  

9h 

Acolhimento (ISEC) 

09h 
- 

10h30m 

Receção dos 
participantes 

(jogos de 
interconhecimento, 

entrega de 
prendas-T-
shirt/óculos) 

“Tele-
comunicar é 

fixe-vem 
construir a 
tua estação 

de rádio” 

Atividades de 
Paintball 
(Área 71-
Antanhol) 

“Drones, 
robôs e 
outras 
coisas 

divertidas” 

“Dobra a tua 
imaginação 

com Origami” 

10h30m 
- 

11h 
Lanche 

11h 
- 

12h30m 
Visita ao ISEC 

“Tele-
comunicar é 

fixe-vem 
construir a 
tua estação 

de rádio” 

Atividades de 
Paintball 
(Área 71-
Antanhol) 

“Drones, 
robôs e 
outras 
coisas 

divertidas” 

“O Einstein 
que há em ti-
atividades no 
laboratório de 

Física” 

12h30m 
- 

14h 
Almoço (ISEC) 

14h 
- 

15h30m 
“3DMecBioTuning” 

“Agarra no 
GPS! Está 
na hora de 
geocachar.” 

(Jardim 
Botânico) 

“Quero ser 
um bo$$ - 
Aprender a 

Empreender” 

BandCamp 

Peddy Paper 
dentro do 

campus do 
ISEC 

15h30m 
- 

16h 
Lanche 

16h 
- 

17h30m 
“3DMecBioTuning” 

“Agarra no 
GPS! Está 
na hora de 
geocachar.” 

(jardim 
Botânico) 

“Quero ser 
um bo$$ - 
Aprender a 

Empreender” 

BandCamp 

Sessão de 
encerramento 

Entrega de 
diplomas 

17h30m 
- 

19h 
Acompanhamento (ISEC) 

 
  



Programa Detalhado 

3ªSemana: 06/07 a 10/07 - 2ºe 3º ciclos 

 
2ªFeira 
06/07 

3ªFeira 
07/07 

4ªFeira 
08/07 

5ªFeira 
09/07 

6ªFeira 
10/07 

07h30 
-  

9h 
Acolhimento (ISEC) 

09h 
- 

10h30m 

Receção dos 
participantes 

(jogos de 
interconhecimento, 

entrega de 
prendas-T-
shirt/óculos) 

“Imaginar, 
Criar e 

Programar 
com 

Scratch” 

SkyGarden 
(Jardim 

Botânico) 

“A energia 
está em todo 
o lado: vem 
saber como 
aproveitá-la” 

“Vamos fazer 
sabonetes 

perfumados” 

10h30m 
- 

11h 
Lanche 

11h 
- 

12h30m 
Visita ao ISEC 

“Imaginar, 
Criar e 

Programar 
com 

Scratch” 

SkyGarden 
(Jardim 

Botânico) 

“A energia 
está em todo 
o lado: vem 
saber como 
aproveitá-la” 
 

“Vamos fazer 
sabonetes 

perfumados” 

12h30m 
- 

14h 
Almoço (ISEC) 

14h 
- 

15h30m 

“Como seria o 
Mundo sem 

Engenharia Civil” 

“Agarra no 
GPS! Está 
na hora de 
geocachar.” 
(Choupal) 

“Eu (é que) 
sei” – o 
primeiro 

passo para a 
participação” 

Band@Tech 

Peddy Paper 
dentro do 

campus do 
ISEC 

15h30m 
- 

16h 
Lanche 

16h 
- 

17h30m 

“Como seria o 
Mundo sem 

Engenharia Civil” 

“Agarra no 
GPS! Está 
na hora de 
geocachar.” 
(Choupal) 

“Eu (é que) 
sei” – o 
primeiro 

passo para a 
participação”  

Band@Tech 

Sessão de 
encerramento 

Entrega de 
diplomas 

17h30m 
- 

19h 
Acompanhamento (ISEC) 

 
  



   
 

4ªSemana: 06/07 a 10/07 - 2ºe 3º ciclos 
 

 2ªFeira 
13/07 

3ªFeira 
14/07 

4ªFeira 
15/07 

5ªFeira 
16/07 

6ªFeira 
17/07 

07h30 
-  

9h 

Acolhimento (ISEC) 

09h 
- 

10h30m 

Receção dos 
participantes 

(jogos de 
interconhecimento, 

entrega de 
prendas-T-
shirt/óculos) 

“Dobra a tua 
imaginação 

com 
Origami” 

Atividades de 
Paintball 
(Área 71-
Antanhol) 

“Tele-
comunicar é 
fixe-vem 
construir a 
tua estação 
de rádio” 

“Drones, 
robôs e outras 

coisas 
divertidas” 

10h30m 
- 

11h 
Lanche 

11h 
- 

12h30m 
Visita ao ISEC 

“O Einstein 
que há em 

ti-atividades 
no 

laboratório 
de Física” 

Atividades de 
Paintball 
(Área 71-
Antanhol) 

“Tele-
comunicar 
é fixe-vem 
construir a 
tua estação 

de rádio”  

“Drones, 
robôs e outras 

coisas 
divertidas” 

12h30m 
- 

14h 
Almoço (ISEC) 

14h 
- 

15h30m 
“3DMecBioTuning” 

“Agarra no 
GPS! Está 
na hora de 
geocachar.” 
(Choupal) 

“Quero ser 
um bo$$ - 
Aprender a 

Empreender” 

BandCamp 

Peddy Paper 
dentro do 

campus do 
ISEC 

15h30m 
- 

16h 
Lanche 

16h 
- 

17h30m 
“3DMecBioTuning” 

“Agarra no 
GPS! Está 
na hora de 
geocachar.” 

“Quero ser 
um bo$$ - 
Aprender a 

Empreender” 

BandCamp 

Sessão de 
encerramento 

Entrega de 
diplomas 

17h30m 
- 

19h 
Acompanhamento (ISEC) 

 
  



Programa Detalhado 

Semana única: Ensino SECUNDÁRIO 

 2ªFeira 

06/07 

3ªFeira 

07/07 

4ªFeira 

08/07 

5ªFeira 

09/07 

6ªFeira 

10/07 

09h 

- 
12h30

m 

Receção dos 
participantes 

(jogos de 
interconhecimen

to, entrega de 
prendas-T-shirt) 
 

Visita ao ISEC 
 

“Como seria o 
Mundo sem 
Engenharia 

Civil”  

“Drones, 
Robôs e 

outras coisas 
divertidas” 

Descida 
de Rio 

“(in)Seguran
ça em 
Redes 

Informáticas” 
 

“O (meu) 
Mundo – 

Educar para 
a cidadania” 
 

“3DMecBioTuning” 

12h30
m 

- 
14h 

 Almoço (ISEC) 
Almoço na 
praia fluvial 

Almoço (ISEC) 

14h 

- 
17h30

m 

“A energia está 
em todo o lado: 
vem saber como 

aproveitá-la” 

“Conheces a 
Saccharomyc

es 
cerevisiae? 
Claro que 
sim, é a 

levedura do 
pão!” 

“Agarra 
no GPS! 
Está na 
hora de 

geocacha
r” 

“Tele-
comunicar é 
fixe-vem 
construir a 
tua estação 
de rádio” 

“HandsOn@Geoge
bra” 

 

Peddy paper  
dentro do campus 

do ISEC 

 

PROGRAMA complementar para participantes internos (com alojamento) 
(o funcionamento deste programa complementar está sujeito a um número mínimo de 
interessados inscritos) 

 

 2ªFeira 3ªFeira 4ªFeira 5ªFeira 6ªFeira 

08h 
- 

9h 

Acolhimento dos 
participantes 

internos 
(ISEC) 

Transporte para o ISEC e pequeno almoço 

9h 
- 

17h30m 
Summer Workshops 

19h 
- 

21h30m 
Regresso ao local de dormida (a definir)  e Jantar  

21h30m 
- 

23h30m 

atividades a 
definir consoante 

o local da 
dormida 

atividades a 
definir 

consoante o 
local da 
dormida 

atividades a 
definir 

consoante o 
local da 
dormida 

atividades a 
definir 

consoante o 
local da 
dormida 

 

 


