
Curso Profissional 

Técnico de  

Multimédia 

O técnico de multimédia concebe e de-

senvolve sistemas e produtos multimédia 

através de criação de ecrãs em 2 e 3 di-

mensões da captação e digitaliza, trata e 

integra sons e imagens, fixas e animadas, 

tendo em vista soluções de informação e 

comunicação. 

 

Atividades principais: 

 Conceber/desenvolver produtos multi-

média interativos;  

 Captar, digitalizar e tratar imagens, som 

e texto;  

 Editar conteúdos com vista à criação de 

soluções de comunicação (informativas 

e lúdicas);  

 Integrar conteúdos utilizando ferramen-

tas de autor;  

 Programar aplicações multimédia;  

 Animar objetos para aplicações multi-

média;  

 Desenhar conteúdos multimédia.  

Perfil de Saída 
Vamos ajudar-te a seres TOP 

com os Multimédia! 

Tel.: 255 690 300 

Site: www.agrupamentoescolascp.pt    

E-mail: direcaoaecp@gmail.com 

Morada: Rua Strecht Vasconcelos 147,  

4550-150 Castelo de Paiva    



Saídas Profissionais 

Além das saídas profissionais 

indicadas acima, se o aluno desejar 

continuar estudos, pode fazê-lo ao 

realizar os exames nacionais para 

entrar na faculdade e conseguir uma 

licenciatura, para conseguir um nível 

mais elevado numa área nova ou 

relacionada com o curso em si.  

 Plano de Estudos Informações do Curso 

Profissões/empregos agregados 

Fotógrafo / Videógrafo 

Designer Gráfico 

Web Designer 

Criador de ambientes virtuais 

Animador 2DModelador / Animador 3D 

Gestor de Redes Sociais 

Produtor / Gestor de Projetos Multimédia 

Programador de Aplicações Multimédia 

Misturador de Som e Imagem 

 Transporte, materiais e almoço 

fornecido pela escola. 

 Curso com duração de 3 anos, com 

equivalência ao 12º ano e um 

certificado profissional de nível IV, o 

mais alto do nosso país. 

 Possibilidade de prosseguimento de 

estudos, para outros cursos e até 

mesmo universidade. Várias 

disciplinas são equivalentes ao 

ensino regular preparando os alunos 

que desejarem para realizar os 

exames de ingresso ao ensino 

superior. 

 

 

 

Componente Disciplinas 

Sociocultural 

Português 

Língua Estrangeira I ou II 

Área de Integração 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

Educação Física 

Científica 

Matemática 

História e Cultura 

Física 

Sistemas de Informação 

Técnica 

Design, Comunicação e Audiovisuais 

Técnicas de Multimédia 

Projeto e Produção Multimédia 

Formação em Contexto de Trabalho 


