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Ferramentas
para o desenvolvimento
pessoal
És aluno_21!

O nosso aluno, o nosso compromisso!
É a Ti que dirigimos a nossa ação. Tu que és um novo tipo de aluno, com pensamento
acelerado e ações diferentes, fruto de uma relação cotidiana com a tecnologia.
Dirigimos o nosso projeto para quem aprende e como aprende para te ajudar nesse
processo de desenvolver a capacidade de aprender, de compreender e pensar com a tua
própria cabeça.
As Escolas da Rumos Education abraçaram este desafio como uma oportunidade
adequando novas abordagens e estabelecendo novos modelos de ação e parcerias.
Começamos hoje a fazer futuro… A Construir futuros!

DESENVOLVIMENTO
PESSOAL E
PROFISSIONAL

TRABALHO
COLABORATIVO

COMPETÊNCIAS
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KHAN ACADEMY

INTEGRAÇÃO DA
INTELIGÊNCIA
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O PERCURSO
FORMATIVO
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TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
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SABE MAIS EM:

escoladigital.com/aluno_21

O nosso foco principal

VANTAGENS DE FREQUENTARES A ESCOLA DIGITAL:

é o Aluno.

CERTIFICAÇÕES TECNOLÓGICAS:

> Diversidade e qualidade na oferta orientada para o mercado
> Aulas de apoio e recuperação
> Apoio à candidatura ao ensino superior

> CISCO NETWORKING ACADEMY

> Apoio Psicopedagógico

Acesso ao currículo de formação Cisco e a possibilidade de obtenção da sua certificação CCNA.

> Educação Inclusiva
> Formação Complementar (Workshops e Sessões temáticas)
> Rede consolidada de entidades recetoras de estágio

> MICROSOFT IT ACADEMY

> Estágios internacionais - ERASMUS

Possibilitamos os nossos alunos de se tornarem um Microsoft Certified Professional iniciando os
seus percursos de certificação no programa Microsoft Imagine Academy.

> Acesso WI-FI em toda escola
> Software atualizado
> Equipamentos de qualidade

VALORES

PRÉ-REQUISITOS
Para todos os alunos que, tenham no mínimo o 9.º ano e idade até
19 anos inclusive, e que pretendam elevar os seus horizontes e vencer
no mercado de trabalho ou ingressar no ensino superior.

TECNOLOGIA
Valorizar a evolução tecnológica, promovendo o desenvolvimento e a
atualização de competências técnicas.

INOVAÇÃO

CERTIFICAÇÕES

Promover uma prática pedagógica inovadora, incentivando o
empreendedorismo e a competitividade.

> 12.º Ano
CRIATIVIDADE

> Certificado Profissional Nível IV
(3.200 horas, incluindo 600 horas em formação em contexto de trabalho)

Potenciar a capacidade de criar ideias e de conceber soluções originais
para os problemas atuais.

oferta formativa | curso profissional

DURAÇÃO

GESTÃO E PROGRAMAÇÃO
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

| 3 Anos
HABILITAÇÕES ADQUIRIDAS

Portaria n.º 916/2005 de 26 de Setembro

| 12º Ano
| Certificado Profissional Nível IV
DESCRIÇÃO DO CURSO

O curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos tem como
objetivo preparar jovens profissionais com competências técnicas nas áreas da Análise e Programação
de Sistemas de Informação e Bases de Dados e competências adicionais em Sistemas Operativos,
Arquitetura de Computadores e Redes de Dados.
PRINCIPAIS MATÉRIAS DO CURSO

| Linguagens de programação
| Modelação de dados
| Arquiteturas cliente/servidor
| Desenvolvimento de aplicações web, móveis e desktop
| Sistemas operativos
| Redes de dados
| Arquitetura de computadores
| Diagnóstico e reparação de hardware

oferta formativa | curso profissional

DURAÇÃO

MULTIMÉDIA

| 3 Anos
HABILITAÇÕES ADQUIRIDAS

Por Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ)

| 12º Ano
| Certificado Profissional Nível IV

DESCRIÇÃO DO CURSO

O curso Profissional Técnico de Multimédia tem como principal objetivo preparar jovens
profissionais com competências técnicas na área da conceção e desenvolvimento de produtos
multimédia interativos.

PRINCIPAIS MATÉRIAS DO CURSO

| Edição web, som e vídeo

| Edição 3D

| Laboratório de audiovisuais

| Guionismo e story board

| Linguagens de Programação

| Fotografia digital

| Design e webdesign

| Design multimédia

| Animação 2D

| Edição bitmap e vetorial

oferta formativa | curso profissional

DURAÇÃO

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS

| 3 Anos
HABILITAÇÕES ADQUIRIDAS

Portaria n.º 897/2005 de 26 de Setembro

| 12º Ano
| Certificado Profissional Nível IV
DESCRIÇÃO DO CURSO

O curso Profissional Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos tem como objetivo preparar
jovens profissionais com competências técnicas nas áreas de Instalação, Configuração, Manutenção,
Administração e Suporte de Equipamento Informático e Redes de pequeno e médio porte.
PRINCIPAIS MATÉRIAS DO CURSO

| Arquitetura e programação de microprocessadores
| Instalação e manutenção de equipamentos informáticos
| Estrutura e configuração de sistemas operativos monoposto
| Eletrónica fundamental
| Semi-condutores e díodos
| Redes e comunicação de dados
| Equipamentos e meios de transmissão de dados
| Técnicas de diagnóstico e reparação de avarias

oferta formativa | curso profissional

DURAÇÃO

FOTOGRAFIA

| 3 Anos
HABILITAÇÕES ADQUIRIDAS

Por Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ)

| 12º Ano
| Certificado Profissional Nível IV

DESCRIÇÃO DO CURSO

O curso Profissional Técnico de Fotografia tem como objetivo preparar os jovens profissionais com
competências técnicas nas áreas de Reportagem Fotográfica, Fotografia de Publicidade Produção
Fotográfica, Fotografia de Estúdio, Fotografia de Moda, Editorial e de Laboratório, bem como facultar-lhes
competências adicionais em Técnicas de Comunicação.

PRINCIPAIS MATÉRIAS DO CURSO

| Campanha publicitária

| Processos criativos

| Retrato

| Fotografia de reportagem

| Fotografia comercial

| Revelação e impressão a p/b

| Moda catálogo e editorial

| Comunicação e imagem

| Fotografia desportiva

| Marketing

oferta formativa | curso profissional

DESENHO DIGITAL 3D
DURAÇÃO
| 3 Anos
HABILITAÇÕES ADQUIRIDAS

Por Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ)

| 12º Ano
| Certificado Profissional Nível IV

DESCRIÇÃO DO CURSO

O curso Profissional de Técnico de Desenho Digital 3D tem como objetivo preparar jovens profissionais
com competências técnicas nas áreas do desenho de comunicação, representação e visualização
tridimensional, criação de conteúdos interativos, edição de vídeo e áudio, animação e desenvolvimento
de projetos 2D e 3D.

PRINCIPAIS MATÉRIAS DO CURSO

| Pintura digital

| Desenho bidimensional e tridimensional

| Edição vídeo e áudio

| Planificação e criação de storyboards

| Animação

| Realidade virtual

| Produção de imagem fotorealística

| Modelação orgânica

| Desenho urbano digital

| Arquitetura

| Desenho de comunicação

ENTIDADES
PARCEIRAS DE ESTÁGIO

Teatro Municipal

LOCALIZAÇÃO
E CONTACTOS

Escola Profissional de Tecnologia Digital
EDIFÍCIO MIRAGE
Rua Dr. Eduardo Neves 3A
1050-077 Lisboa
(+351) 21 782 41 20

escoladigital.com

Escola Profissional de Tecnologia Digital
PIO XII
Avenida das Forças Armadas 34

(+351) 91 045 04 52

1600-083 Lisboa
(+351) 21 782 41 51

info@escoladigital.com

