
Gostas de construir soluções criativas de comunicação visual?

Com este curso vais ser capaz de construir soluções de design, onde vais desenvolver competências 
técnicas que te vão permitir conceber e maquetizar objetos gráficos e digitais, processar imagens, 
formas ou textos e conceber layouts para responder a estratégias de comunicação visual variadas. 
Vais ser capaz de preparar conteúdos para publicações em diferentes suportes publicitários e web, 
acompanhando todo o processo de produção e distribuição.
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Técnico/a de Design de Comunicação Gráfica
CURSO PROFISSIONAL

Com este curso ficas apto/a
A trabalhar na área do web-design e do design gráfico, 
concebendo produtos para diferentes medias e suportes. Saídas profissionais

Ateliers de design; Ateliers de Comunicação; 
Agências de Publicidade; Editoras de revistas e livros; 
Jornais; Gráficas, Empresas de Web Design, Ilustração.

O que faz um Técnico de Design de Comunicação Gráfica?
Concebe e maquetiza objetos gráficos bi e tridimensionais 
utilizando meios eletrónicos e manuais, prepara a arte final 
para impressão e acompanha todo o processo. É um 
especialista em comunicação e identidade visual, colabora 
na criação de embalagens, páginas de internet, vídeos, 
iimpressos e muito mais.

O Curso de Técnico/a de Design de Comunicação Gráfica é 
lecionado na Escola Secundária de Ermesinde e tem a duração 
de três anos.
Obtens o certificado de conclusão do 12.º ano e uma certificação 
profissional de nível 4.
PPodes-te inscrever se tens o 9.º ano de escolaridade completo e 
menos de 20 anos.
A Escola oferece-te um ensino personalizado, com a componente 
de formação Sociocultural, Científica e Técnica e estágios em 
empresas da área.

Saídas universitárias
Design Gráfico; Artes; Animação Multimédia

Curso financiado com: Manuais escolares e material escolar. 
Refeições em refeitório escolar. Subsídios de transporte. 
Subsídio de refeição em estágio. Seguro escolar e de 
acidentes pessoais.
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