MAKE-UP COURSE
Information
Imprensa
Anton Beill, o idealista, educa os jovens e ajuda-os a entrar no
(muito competitivo) mercado de trabalho...
REVISTA ZEN Energy
Siga um sonho de carreira profissional e deixa-se encantar pelo
fascinante mundo da moda da Creative Academy.
REVISTA MAXIMA
Brincadeira, são meses muito intensivos de aprendizagem, em
que eu e os restantes formadores vamos exigir muito dos
alunos.
REVISTA TIME OUT

Produção Final dos Alunos

A primeira Academia Internacional em Portugal...
REVISTA VOGUE
Não são conhecidos do grande público,mas das suas mãos
nascem todas as estações, os looks de maquilhagem e cabelos.
Conheça os melhores autores e directores criativos no campo da
beleza.
REVISTA VIP
LISBOA
DURAÇÃO | 16 semanas // HORAS | 112 horas de formação
VAGAS | 12 participantes // HORÁRIO | Segundas e Quintas-Feiras,
das 19h00 - 22h30 // € 3075 - S/ kit de Make-up / Pagamento em
4 prestações € 768,75 ou € 3444 - Inclui kit de Make-up no valor
de € 369,00 / Pagamento em 4 prestações € 861
Produção Final dos Alunos

PÚBLICO-ALVO
O Make-Up Course Complete é destinado a todos os interessados em maquilhagem direccionada para bastidores de moda,
perfumarias, cinema, televisão... enfim, tudo o que esteja de
certa forma ligado à imagem.
O nosso curso está dirigido tanto para quem que não possui
formação na área, mas também para aqueles que possam já ser
profissionais e que queiram complementar a sua formação com
o curso de maior qualidade e rigor existente no mercado
português.
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OBJECTIVOS
O curso tem como objectivo formar profissionais qualificados na área da maquilhagem que consigam
responder de acordo com as tendências da moda da altura, tendo como base uma aprendizagem exigente
e de grande qualidade, o que confere ao aluno um conhecimento aprofundado sobre o tema em questão.

CONTEÚDOS
. Explicação dos produtos
. Preparação do rosto
. Técnicas de base e corrector
. Sobrancelhas (depilação e desenho)
. Pestanas (definição, postiças, efeitos)
.Variação de smokey eyes
. Variação de eyeshadows
. Variação de eyeliners

. Shaping de linhas faciais
. Lábios
. Diferentes tipos e cores de pele
. Nude Look
. Airbrush (body paint)
. Geisha Look
. Versace Look
. Duas produções de moda e beleza

PRODUÇÕES DE BELEZA
Durante a realização do curso o aluno terá a oportunidade de
criar duas Produções de Beleza – uma Intermédia e outra no
Final do Curso.
A Produção de Moda Intermédia tem como objectivo dar a
conhecer ao formador as capacidades e competências do aluno,
bem como mostrar qual o seu estilo pessoal a trabalhar nesta
área. A Produção Final será totalmente executada com fotógrafos e modelos profissionais de renome, sendo criadas imagens
de excelência e que muitas vezes são publicadas em revistas de
moda. É por isso mesmo uma grande mais valia para o aluno que
sairá da escola com um portfólio de grande qualidade.

Produção Intermédia dos Alunos

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Bastidores de moda, perfumarias, cinema, televisão... tudo o que
esteja de certo modo ligado ao mundo da imagem.

PRÉMIOS PARA OS MELHORES ALUNOS
No final do curso, os melhores alunos poderão ficar agenciados
por nós, tendo assim um acompanhamento personalizado e
cuidado ao longo de todo seu percurso profissional.

Ambiente de Curso

CONDIÇÕES GERAIS
Ver na nossa Ficha de Inscrição presente no nosso Website
www.creativeacademypt.com
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FORMAS DE PAGAMENTO
Poderá pagar o curso a pronto com um desconto de 5% sobre o valor total do mesmo, ou, caso prefira,
poderá pagá-lo em 4 vezes através de cheques pré-datados na academia de Lisboa.

INSCRIÇÕES / INFORMAÇÕES
Para se inscrever no Curso de Make-Up Complete basta fazê-lo fazendo o download da Ficha de Inscrição
ou dirigindo-se à nossa Creative Academy situada na Rua Castilho, Nº 57 R/C - Esq. – Lisboa.
Caso pretenda mais informações sobre este ou outros cursos, por favor contacte-nos através do telefone
210 990 399 - Lisboa, ou do email Info@creativeacademypt.com

Academia Lisboa

Academia Porto

Sede - LISBOA
Rua Castilho, Nº 57
R/C Esq.
1250 - 089 Lisboa
info@creativeacademypt.com
Tel. :00 (351) 210 990 399
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