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Curso: Publicidade - Conceitos fundamentais  

http://www.mediasmart.com.pt/MediaSmart_app/story.html  
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Curso: Objetivos 

 Sensibilizar os formandos  para o impacto e os objetivos associados 
à publicidade; 

 Motivar para a análise crítica das mensagens publicitárias, levando 
a que os docentes preparem as crianças para fazerem escolhas 
informadas;  

 Fornecer instrumentos de análise e interpretação que permitam 
fazer a leitura das funções de comunicação da mensagem 
publicitária, no contexto das suas vidas diárias; 

 Desenvolver capacidades de leitura, compreensão, apresentação 
e discussão de ideias e pontos de vista; 

 Fornecer ferramentas de construção de mensagens publicitárias. 

 



Curso: Motivação 

 Tema interessante e muito atual;  

 Em regime de e-Learning; 

 Lecionar uma turma de Curso Vocacional de Lojista: 

podia ser uma mais-valia para a aprendizagem dos 

alunos; 



Curso: Suporte 

Com um tutor sempre  

presente para acompanhar  

o desempenho dos formandos, 

motivar, dar feedback e prestar o seu auxílio sempre 

que necessário. 

 Professor  Doutor José Lagarto, da Universidade Católica Portuguesa 

 Dra. Susana Paiva, Assistente de Marketing e Comunicação na APAN - 
Associação Portuguesa de Anunciantes 

 





Unidade 1 - A Publicidade à nossa volta  

 Partilhar ideias de como 

podiam as lojas pensar 

em fazer publicidade 

acerca da sua existência 
e respetivos produtos.  

 Pensarem na quantidade 

de publicidade que 
veem diariamente 

 



Unidade 2- O conteúdo de um anúncio 

 Identificar o produto com base em partes de um anúncio 



Unidade 3- Brincar aos anúncios 

O Alunos tiveram de definir os 

destinatários, o suporte, desenvolver a 

ideia (AIDMA). 

Criaram a sua Ficha de anúncio. 



Unidade 4-  

Anúncios que vendem produtos e ideias 

Unidade 5 – Aprender a linguagem dos 

anúncios televisivos: Rodrigo Costa, Marketing 

Manager Nutrição  da Sumol Compal - 

produto Essencial Kids.  

 



Unidade 7- 

Cria o teu próprio anúncio televisivo 

Nome da empresa Slogan 
Produto escolhido para 

anúncio 

Gym J.P 

Se quer perder peso, ou ganhar 

músculos venha ao Gym J.P, aqui há 

de tudo 

Bicicleta 

LC.Motos Sem cá vir, não vai a lado nenhum Kit 55m 

Gamming pro LJ Joystick na mão  Head strike jogo 

DAplaquegames Ready for the action play? Jogo 

LaidyRute`s LaidyRute`s a uúica laidy aqui é você! Rute 

Just a Player Play is love, Play is Life Jogo Powerleft 
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Unidade 8 - Como se faz um anúncio 

Os alunos criaram Storyboard; 

Criaram vídeos de divulgação da 

Biblioteca da escola. 



Unidade 9 – Vender celebridades 

Rita Lima Candeias, Responsável de 

Patrocínios e Marca  do Montepio que nos 

vai dar a conhecer mais sobre a utilização 

da atriz Joana Ribeiro – no âmbito da 

unidade 9 “ Vender Celebridades”  



Conclusão 

Os media fazem parte do nosso dia-a-dia, influenciando 

muitas vezes as nossas decisões.  

 Este curso permitiu-me perceber que por vezes 

pretendemos os alunos assumam várias funções em muito 

pouco tempo, quando na realidade isso não acontece 

na criação / divulgação de qualquer produto. 

Os alunos perceberam que o trabalho em equipa é 

fulcral para o sucesso de um produto. 



Obrigada pela 

atenção 

miguela@sapo.pt 


