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Email *

Curso Pro�ssional Técnico de
Multimédia
Desejo ser contactado telefonicamente pela escola para receber mais informações sobre as 
condições de funcionamento ou inscrição neste curso

*Obrigatório

O seu email

Nome Completo *

A sua resposta

Nº do telemóvel ou telefone

A sua resposta

Data de Nascimento *

Data

dd/mm/aaaa
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Curso Profissional Técnico de Multimédia 2021-2024
Matriz Curricular do Curso 
 
      Componente Sócio Cultural 
  
         • Português  
         • Língua Estrangeira I ou II ou III 
         • Área de Integração 
         • Educação Física 
         • Tecnologias da Informação e Comunicação 
 
      Componente de Formação Científica  
 
         • História da Cultura e das  Artes 
         • Matemática 
 
      Componente de Formação Técnica (UFCD) Unidades de Formação de curta Duração* 
         • Animação 2D 
         • Arquitetura de informação  
         • Comunicação visual   o guião e o storyboard 
         • Comunicação visual e abordagem da Gestalt 
         • Conceitos fundamentais de programação 
         • Construção de páginas web 
         • Design de multimédia 
         • Design e desenvolvimento de aplicações móveis  
         • Edição 3 D  
         • Edição bitmap  
         • Edição de som  
         • Edição vetorial  
         • Edição web  
         • E-Direito  
         • Finalização de um sítio para Internet  
         • Fotografia e imagem digital 
         • Linguagem de programação web de servidor 
         • Media, tecnologias emergentes e interação  
         • Noções de hardware e sistemas operativos para multimédia  
         • Produção e realização audiovisual  
         • Programação de aplicações e sítios web dinâmicos 
         • Projeto de design
         • Redes e protocolos multimédia 

Morada : *
Indique a Rua, nº da porta, Freguesia, Concelho e Código Postal

A sua resposta

Escola Frequentada no 9º Ano *

Indique o nome do estabelecimento de ensino onde o candidato obteve aprovação no 9º ano de
escolaridade(ou frequenta atualmente)

A sua resposta
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p
         • Tratamento de imagem avançado 
 
   
 
*O Elenco de UFCD acima apresentado pode vir a ser alterado 
 

Enviar-me uma cópia das minhas respostas.

Nunca envie palavras-passe através dos Google Forms.
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