
Procuras um ensino mais prático e orientado para o mercado de trabalho;

Queres dominar softwares de criação e edição de conteúdos visuais;

Pretendes prosseguir estudos para o ensino superior na área do Design;

Gostarias de desenvolver técnicas de desenho e ilustração;

Tens interesse em trabalhar na indústria gráfica e editorial;

Queres desenvolver conteúdos visuais para publicações 

(impressas e digitais);

Desejas criar e desenvolver Marcas;

Ambicionas explorar visualmente estratégias de comunicação.

Prosseguimento de estudos para 

o ensino superior na área do Design;

Técnico de Web Design;

Ilustrador;

Digital Artist;

Técnico de Design de Comunicação:

   Ateliers de Design;

   Ateliers de Comunicação;

   Agências de Publicidade;

   Editoras de revistas e livros;

   Jornais;

   Gráficas.

SAÍDAS PROFISSIONAIS E ACADÉMICAS:ESTE CURSO É O MAIS INDICADO PARA TI SE:

Curso Profissional
Técnico/a de Design de 
Comunicação Gráfica



Disclaimer deste curso:

Curso sujeito a aprovação e financiamento do Ministério da Educação.

Curso em funcionamento nas escolas de:

Picoas

Competências Profissionais

Benefícios, Certificações, Protocolos e Networking

3 Anos Letivos: 

- 600 Horas de Estágio 
   (FCT – Formação em Contexto de Trabalho)

- PAP – Prova de Aptidão Profissional

DURAÇÃO DO CURSO

Formação Sociocultural 
(Português; Inglês; Área de Integração; 

Educação Física; TIC)

Formação Científica
(Matemática; Geometria Descritiva; História da 

Cultura e das Artes)

Formação Tecnológica 
(Desenho e Comunicação Visual; Design Gráfico; 

Oficina de Comunicação e Multimédia; 

Design e Técnicas de Comunicação)

ESTRUTURA DO CURSO

HABILITAÇÕES ADQUIRIDAS

- 12.º ano;

- Certificado Profissional de nível 4;

- Acesso ao Ensino Superior.

PRÉ-REQUISITOS

www.epad.edu.pt

- 9.º ano concluído;

- Idade compreendida 

   entre os 15 e os 19 anos.

Conceber e maquetizar objetos gráficos, digitais, utilizando meios eletrónicos 

e manuais, segundo a metodologia projetual;

Processar imagens, formas (estáticas ou em movimento) e textos (escritos ou oralizados) 

através de processos manuais e eletrónicos para meios diversificados de comunicação;

Compor a estrutura e composição de planos visuais (layout), utilizando programas

informáticos específicos, tendo como objetivo responder a estratégias de comunicação visual;

Preparar os documentos para impressão, distribuição e devidos acabamentos, utilizando 

meios eletrónicos, conforme os objetivos da sua utilização, para diferentes media;

Proceder à calibração dos equipamentos, de forma a obter a qualidade pretendida

na reprodução e difusão dos projetos nos diferentes media;

Preparar conteúdos para a criação de páginas para publicação online;

Colaborar na realização de testes e na verificação da qualidade de impressão,

analisando as provas e dando sugestões sobre o apuramento de cores;

Apresentar e defender conceitos e soluções de design de comunicação;

Acompanhar a produção e distribuição do produto em diferentes canais e suportes.

Os alunos beneficiam enquanto estudantes da EPAD, do Microsoft 365 

Aos alunos da EPAD é atribuído um email institucional e personalizado 

da Google workspace for Education - K12 Edition;

A EPAD garante o acesso às ferramentas Adobe Creative através 

do equipamento escolar;

Para Modelação e Animação 3D, os alunos têm acesso a software 

Autodesk para uso pessoal.

Existe uma parceria com os departamentos de Audiovisuais e Fotografia para o 

desenvolvimento e produção de projetos académicos.

Rua Andrade Corvo nº 30 
1050-009 Lisboa

+351  218  414 050

PICOAS AREEIRO
Pr. Bernardo Santareno 5C,
1900-098 Lisboa

+351  213  569 070

info@epad.edu.pt
www.epad.edu.pt
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