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1. OBJETIVOS GERAIS 

- Planear trabalhos de maquilhagem com recurso aos produtos e recursos técnicos mais adequados 
- Executar trabalhos de maquilhagem adequados a cada cliente e a cada situação 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Aplicação de uma maquilhagem completa de dia 
- Aplicação de uma maquilhagem completa de noite 
- Aplicação de uma maquilhagem completa de noiva 
- Aplicação de uma maquilhagem completa de fantasia 
- Aplicação de pestanas em modelo vivo 
- Aplicação de maquilhagem técnica de olhos adequada a cada cliente 
 
3. PÚBLICO-ALVO 

- Profissionais com o curso de nível I (elementar) na CuboForma ou com o antigo curso “técnicas de 
maquilhagem” 
- Profissionais das áreas de maquilhagem, estética e moda que queiram adquirir, consolidar e/ou 
desenvolver os seus conhecimentos e técnicas na área da maquilhagem profissional 
- Pessoas que já tenham frequentado workshops ou cursos de iniciação na maquilhagem, e querem 
prosseguir a sua formação numa vertente mais profissional 
 
4. REQUISITOS DE ENTRADA 

Se requisitos de entrada 

5. MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação Presencial 

6. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

A formação irá decorrer em horário pós-laboral, uma a duas vezes por semana (19h00-23h00) ou em 
horário laboral, uma vez por semana (manhã ou tarde) 

7. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

Métodos e técnicas pedagógicas adaptadas ao grupo e conteúdos. Privilegia-se exercícios de aplicação 
prática para cada um dos módulos. Esta mesma formação é composta por 8 módulos: 

 
Módulo 1 (4H) - Introdução 
- Avaliação inicial (teste prático) 
- Introdução à maquilhagem profissional 
- Produtos de maquilhagem e pincéis: glossário 
- Uso e cuidados do material 

 
Módulo 2 (8H) – Pele e Correção de 
Imperfeições 
- Maquilhagem HD 
- Peles maduras: cuidados a ter 
- Peles negras: cuidados a ter 
- Maquilhagem de beleza / dia 
- Maquilhagem sofisticada / noite 
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Módulo 3 (2H) - Pestanas 
- Aplicação de pestanas postiças de banda 
- Aplicação de pestanas postiças individuais 
- Técnicas de aplicação de máscaras de pestanas 

Módulo 4 (6H) - Noivas 
- Maquilhagem de noiva 
- Maquilhagem de convidada de noiva 
- Maquilhagem do noivo / homem 

Módulo 5 (8H)  
- Maquilhagem de fantasia 

Módulo 6 (8H) – Técnicas de Olhos 
— halo 
— smoky eye 
— smoky contrast 

Módulo 7 (4H)  
Exame final 

1. Elaboração de uma maquilhagem de beleza / dia 
2. Elaboração de uma maquilhagem sofisticada / noite 

- Avaliação dos resultados 
- Inserção no mercado profissional 

 
 
8. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação Inicial/ Avaliação contínua e Avaliação Final 

9. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

Materiais de maquilhagem disponibilizados pela Escola.  

10. PREÇO 

Oferta de KIT! 

Manual de formação 

Kit surpresa adaptado ao nível da formação 

O valor do curso é de 370 euros + 50 euros taxa de inscrição, pagamento a pronto ou em prestações com 
cheques pré-datados.  

Poderá realizar um Book no final da formação (opcional) com um fotógrafo conceituado no mundo da 
fotografia e da moda a nível nacional e internacional. Consulte-nos! 
 
11. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Avenida do Cávado nº48 -1ºandar – Centro de Formação CuboForma 
4700-080 Braga 


