
 

DURAÇÃO: 

2 ANOS LETIVOS 

2294 HORAS 

Destinatários: 

-  jovens titulares do 10º ano 

de um curso do ensino se-

cundário ou equivalente, ou 

frequência  do 11º ano, sem 

aproveitamento,  com inter-

rupção não inferior a um ano 

letivo, ou titulares de percur-

so tipo 4, ou 10º ano profissi-

onalizante, ou curso de quali-

ficação inicial de nível 2 com 

formação complementar. 
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- Contatos da escola: 291 619 558 (Fixo) 

  933 371 099 / 930 424 193 (telemóvel) 

- Correio eletrónico: rosarioramos2@sapo.pt 

  
ESTRUTURA CURRICULAR 

  
COMPONENTES 
DE FORMAÇÃO 

ÁREAS  
DISCIPLINARES 

CARGA  
HORÁRIA 

  
  
  
  

Sócio Cultural 

Português 192 h 

Inglês 96 h 

Cidadania e  
Sociedade 

  
21 h 

Higiene, Saúde e 
Segurança no  
Trabalho 

  
30 h 

TIC 21 h 

Educação Física 90 h 

  
Científica 

Matemática Aplicada 96 h 

Geometria Descritiva 192 h 

História das Artes 96 h 

  
  
  
  

Tecnológica 

Introdução à  
Multimédia 

250 h 

Criação e Tratamen-
to de Imagem e Som 

  
400 h 

Programação e  
Multimédia 

  
400 h 

Conceção e Desen-
volvimento de  
Produtos Multimédia 

  
200 h 

  
Prática 

Formação em  
Contexto de  
Trabalho (Estágio) 

  
210 h 



TÉCNICO/A  DE  

MULTIMÉDIA 

 

Perfil 

O/a Técnico/a de Multimé-
dia é o/a profissional que 
concebe e desenvolve sis-
temas e produtos multimé-
dia através de criação de 
ecrãs em 2 e 3 dimensões 
da captação, e digitalizar, 
tratar e integrar sons e 
imagens, fixas e animadas, 
tendo em vista soluções de 
informação e comunicação.  

As atividades principais a desempenhar 
por este técnico/a são: 

 
1. Criar e tratar sons e imagens, fixas e animadas, 
para incorporar em produtos multimédia,  
utilizando programas informáticos específicos.  
2. Desenvolver animações a 2 e 3 dimensões (2D e 
3D) através de processos de modelagem e  
rendering, utilizando as ferramentas informáticas 
adequadas.  
3. Captar e editar imagens animadas em 
plataforma digital, utilizando o equipamento e  
software adequados, tendo em conta o projeto de 
vídeo a desenvolver.  
4. Captar e editar som em plataforma digital, 
utilizando o equipamento, software e fontes 
sonoras pré gravadas apropriados, tendo em conta 
o áudio a produzir.  
5. Desenvolver projetos multimédia integrados, 
tendo em conta o produto a realizar e o público  
alvo a atingir.  
6. Desenvolver e programar aplicações multimédia 
para offline, utilizando software de autor e o  setup 
de gravação digital. 
7. Programar, editar e disponibilizar páginas para a 
internet, utilizando software de edição HTML.  
8. Desenvolver um guião multimédia, de forma a 
estabelecer o percurso do projeto, o  
desenvolvimento da sinopse e a execução do 
storyboard.  
9. Executar o produto multimédia final, 
desenvolvendo o design e a programação 
estabelecida no  guião do projeto e os diversos 
elementos multimédia, nomeadamente, imagens, 
textos e  animações.  
10. Apresentar o projeto multimédia realizado, a 
fim de o promover junto do público-alvo ou de o  
defender no contacto direto com o cliente.  
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