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O Cinema de Animação é uma área técnico-artística que está 
em verdadeira expansão no nosso país, quer pelos diversos 
autores, quer pelos diversos estúdios de Cinema de Animação 
que surgiram a partir dos anos 80, quer pela crescente indústria 
do cinema, jogos digitais e da televisão, que procura criadores 
com valência de animação de personagens, veículos, adereços 
e cenários, utilizando as técnicas, os suportes e os requisitos 
artísticos necessários à animação e aos efeitos especiais.

DESTINATÁRIOS E CONDIÇÕES DE ACESSO

Jovens que tenham terminado o 9º ano de escolaridade 
ou equivalente. Idade máxima de 20 anos.



COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

• Criar personagens, veículos, adereços, cenários 
e ambientes em 2D e 3D para produtos de animação; 

• Criar modelos que definam os parâmetros expressivos 
dos movimentos de personagens, assim como, das fases 
principais, intermédias e complementares da animação; 

• Animar e gerir as várias componentes de um produto 
de animação 2D e 3D, utilizando as técnicas apropriadas, 
quer analógicas, quer digitais; 

• Efetuar a pintura, a textura, a montagem de cenários 
e a iluminação de todos os elementos de uma animação; 

• Digitalizar e tratar os elementos necessários à realização 
de um produto de animação;

• Organizar, dirigir e acompanhar os trabalhos de execução 
e de montagem, necessários à realização de uma animação 
em 2D ou 3D, conforme os critérios técnicos adotados 
e os requisitos artísticos exigidos.



PLANO DE FORMAÇÃO DO CURSO PROFISSIONAL

COMPONENTE DISCIPLINAS 1º ano 2º ano 3º ano
Total 

de 
horas

Sociocultural

Português 100 110 110 320

Inglês 82 71 67 220

Área de Integração 82 71 67 220

TIC 53 47 100

Educação Física 55 48 37 140

Científica

História da Cultura e das Artes 75 70 55 200

Geometria 75 70 55 200

Matemática 53 47 100

Técnica

Animação 150 100 125 375

Animação 3D 125 150 - 275

Representação Gráfica 125 - - 125

Teoria da Animação 100 - - 100

Tecnologias Digitais - 100 125 100

F. C. Trabalho 210 390 600

SUBSÍDIOS ( Caso o financiamento seja aprovado )

Material de Estudo Atribuído no início de cada período de formação

Subsídio de Refeição
O aluno tem direito a almoçar na cantina da escola 
gratuitamente. Quando a cantina estiver fechada ou nos dias 
de formação em contexto de trabalho, receberá 4,77€/dia caso 
tenha 3 ou mais horas de formação.

Despesas de Transporte Caso o aluno tenha necessidade de deslocar-se em 
transportes públicos, será pago o valor do custo da viagem

Portaria n.º 235-A / 201. 



Para outras questões 
ou pedido de informação, 
pode deslocar-se à secretaria 
da escola ou contactar-nos 
através do e-mail: 
apresentasoares@easr.pt

Escola Artística de Soares dos Reis
Rua Major David Magno, 139
4000-191 Porto, Portugal

+351 225 371 010 
secretaria@easr.pt
apresentasoares@easr.pt
www.easr.pt
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