
DESIGN 
GRÁFICO
CERTIFICAÇÃO

PERFIL PROFISSIONAL

OBJETIVOS

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Este curso profissional confere um diploma equivalente ao ensino secundário e um 
certificado de nível 4. Atribui o nível secundário e permite o ingresso no mundo do 
Trabalho. Proporciona o acesso a uma especialização tecnológica (nível 5) e permite 
acesso ao ensino superior.

Com o curso de Design Gráfico podes criar soluções criativas de 
comunicação visual, através, concepção, realização e produção 
de objetos gráficos bi e tridimensionais para suportes impressos 
ou para ecrã, bem como preparar a arte final para a impressão ou 
ecrã.

• Conceber e realizar objetos gráficos, digitais, utilizando meios
eletrónicos e manuais, segundo a metodologia projetual;
• Editar 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);
•Preparar os documentos para impressão;
• 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 apura-
mento de cores;
• Apresentar e defender conceitos e soluções de design de comu-
nicação;
• Acompanhar a produção e distribuição do produto em diferentes
canais e suportes.
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PROJETOS
Escritores da Rocha Peixoto

Revista - a Rocha

Página do Curso

http://www.leonelcunha.net/rochapeixoto-design/index.html
https://www.esrpeixoto.edu.pt/89-projetos/376-os-escritores-da-rocha-peixoto
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PLANO
CURRICULAR DISCIPLINAS HORAS

FORMAÇÃO 
SOCIOCULTURAL

Português 320

Língua Estrangeira I, II ou III 220

Área de Integração 220

Tecnologia de Informação e 
Comunicação 100

Educação Física 140

Educação Moral e Religiosa 81

FORMAÇÃO 
CIENTÍFICA

Matemática 100

Geometria Descritiva 150

História da Cultura e das
Artes 200

FORMAÇÃO 
TÉCNICA

Desenho e Comunicação
Visual 140

Design Gráfico 480

Oficina Gráfica 480

Formação em Contexto de 
Trabalho 600


