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1. OBJETIVOS GERAIS 

Aprender a preencher, construir e reconstruir sobrancelhas com microblading, com um conceito 

diferenciado na área. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar a estrutura do pêlo, tipos de pele, rostos e olhos; 

- Aprender medidas através do Visagismo e Simetria; 

- Aprender a diferenciar cores quentes e cores frias; 

- Realizar construção de sobrancelhas.  

 

3. PÚBLICO-ALVO 

Cabeleireiros, profissionais de estética, público em geral que pretenda iniciar carreira na área de beleza. 

4. REQUISITOS DE ENTRADA 

Idade mínima 18 anos 

Será necessário levar modelo no segundo dia de formação.  

 

5. MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação Presencial 

6. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

A formação irá decorrer em dois dias, em horário laboral, das 9h às 13h e das 14h às 18h. 
1 Hora para almoço 
20 minutos para coffee break da manhã. 

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 formação é composta por 9 módulos: 

M1- Introdução à história do microblading e sobrancelhas 

M2- Design de sobrancelhas com visagismo 

M3- Design de sobrancelhas com simetria.  

M4- Apresentação do kit e metodologia de trabalho 

M5- Colorimetria 

M6- threading 

M7- Práticas em bases de treino.  
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M8- Práticas em modelos reais. 

M9- Outras técnicas de correção de sobrancelhas: 

   • Coloração de sobrancelhas (pêlo) 

   • Coloração de sobrancelhas (pêlo e pele) 

   • Extensão de sobrancelhas 

 

8. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é contínua e a formação é presencial em contexto de sala de aula com recurso a diferentes 

metodologias de forma a verificar conhecimentos e competências adquiridas e verificação da aquisição 

de competências durante a presente formação.  

 

O indicador de avaliação será: um teste prático; assiduidade; pontualidade; empenho e relacionamento. 

 

9. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

Materiais disponibilizados pela entidade 

10. PREÇO  

Oferta de KIT! 

Composto por: 

 Pinça;  

 Tesoura; 

 Pente/escova; 

 Lápis de marcação; 

 Paquímetro digital; 

 20 Agulhas; 

 Compressas,  

 20 Anéis;  

 20 Copos; 

 Bases de treino; 

 Tebori;  

 Pigmentos; 

 Manual; 

 Mala. 
 

Pagamento da taxa de inscrição de 90 Euros (incluído no preço do curso). 

O valor do curso é de 590 euros, pagamento a pronto. (KIT para 20 tratamentos) 

 


