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CURRÍCULO DISCIPLINAR                                        

(Despacho nº 13 599/2006 (2ª série), de 28 de Junho) 
Ano Letivo 2015/2016 

Curso Profissional de Técnico de Multimédia 

Design Comunicação e Audiovisuais - 11ºF 
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Módulos  Conteúdos programáticos 

1º 
Modulo 5 – Arquitetura da 
Informação 

Módulo iniciado no 10ºano  

1º 
e 
2º 

 
MÓDULO 6 - Guionismo e 
Storyboard 

Tipos de ideia, a ideia centro da obra. 

Investigação, compilação e estudo do material narrativo 

Definição de argumento. 

Relação entre ideia e argumento. 

Sinopse técnica e sinopse comercial. 

Guião literário e guião técnico. 

Hypertextualidade e a narrativa não linear. 

Definição de guião multimédia. 

Características da redacção de um guião multimédia. 

Fluxogramas, mapas de navegação, layouts e storyboards. 

2º 

 
MÓDULO 7 - Audiovisuais 

Equipamentos analógicos e digitais. 

Ligações, cabos e conectores. 

Câmaras de vídeo; diferentes tipos e diferentes gamas. 

Baterias, carregadores, porta câmaras e malas rígidas. 

Suportes para câmara. 

Iluminação, equipamentos e filtros. 

Áudio analógico e áudio digital. 

Salas de pós-produção vídeo e áudio. 

 

 
MÓDULO 8 - Técnicas de 

Comunicação 

A comunicação humana e o seu papel social: 

Origem antropológica do homem e a importância do processo simbólico na 

sua evolução e desenvolvimento cultural. 

O homem, o meio e a comunicação. 

A inevitabilidade da comunicação. 

O homem enquanto ser social e cultural. 

Etimologia e sentido actual de comunicação. 

Tipos de linguagem humana. 

Instrumentos que o homem dispõe para comunicar. 

Da "linguagem" animal como uma falsa linguagem, à pobreza da linguagem 

humana. 

Estudo da comunicação: 

Conceito de processo. 

Comunicação como um processo. 

Elementos base do processo de comunicação. 

Técnicas de comunicação humana: Lasswell, Shannon, Weavear e Moles. 

A necessidade do homem saber utilizar os meios de comunicação ao seu 

alcance. 

Barreiras à comunicação: Ruídos, personalidade, contexto sociocultural e 
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linguagem. 

Técnicas de marketing e publicidade: 

Definição de marketing. 

Marketing e vendas. 

Ciclo de planeamento de marketing. 

Mercado. 

Segmentos de mercado. 

Pesquisa de mercado. 

Necessidades e desejos dos clientes. 

Concorrência. 

Estratégia de marketing (composto de marketing). 

Definição de publicidade. 

Veículos publicitários. 

Tipos de publicidade. 

Funções da publicidade. 

Mensagem publicitária. 

Objectivo da publicidade. 

Ética publicitária. 

 
O Professor: 

 
_______________________________ 

 

 


