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Maquilhagem Profissional  

Destinatários 
 
Interessados e público em geral. 

Requisitos de acesso 
 
Não existentes. 
 

Modalidade de Formação 
 
Formação Continua. 
 

Objetivo Geral 
 
Proporcionar aos participantes uma perspetiva prática e global sobre o funcionamento da Maquilhagem Profissional, 
como um verdadeiro instrumento de auxílio à tomada de decisões na área de Cuidados de Beleza. 
 

Objetivo Especifico 
 
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de: 

 Identificar e aplicar técnicas de maquilhagem.  

 Identificar diferentes tipos de maquilhagem. 
 

Conteúdo Programático 
 

1. Introdução à maquilhagem; 
2. Identificação do rosto do cliente; 
3. Correcções; 
4. Maquilhagem de base sem correcções; 
5. Camuflagem; 
6. Tipos de maquilhagem. 

 
Forma de Organização 

 
Forma Presencial. 

 
Métodos Pedagógicos 

 
Método: Ativo, Demonstrativo, Expositivo. 
 

Técnicas Pedagógicas 
 
Exposição teórico-prática com utilização de recursos audiovisuais. 
Metodologia ativa e participativa através da realização de atividades e trabalhos individuais e em grupo. 
 

Avaliação (Metodologias/Instrumentos) 
 
- Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, 

originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. 

- Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados. 
  



Recursos Materiais e Pedagógicos 
 
Apresentações em PowerPoint, computador portátil, videoprojector, écran de projeção, quadro de porcelana, flipchart. 

Atividades, casos práticos, entre outros. 

 
Certificação da Formação 

 
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e 
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).  
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a 
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20). 
 

Formador 
 
Profissional com habilitações na área do curso, detentor de CAP / CCP e com experiência profissional e/ou pedagógica 

mínima de 3 anos. 

 
Carga Horária 

 
50 Horas. 
 

Instalações e equipamentos 
 
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda 

ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação. 

 


