
Curso:  
STORYTELLING 

O meio é a mensagem ou a mensagem é o meio? 



O curso de Storytelling combina todos os fatores que 
fazem parte do dia-a-dia de um profissional de 
sucesso na área criativa.  
 
Lecionado por formadores conceituados no mundo do 
comunicação, este curso oferece-te uma experiência 
completa, que te permitirá obter os conhecimentos 
necessários para diferenciares uma marca, ideia ou 
conceito. 
 
Em formato digital, os formandos irão aprender 
conceitos, técnicas e conhecimentos ao seu ritmo e 
com o acompanhamento do master coach - 
profissional na área.  
 

Storytelling 
 Vem aprender a contar emoções 
 



No final do curso, o formando é capaz de:  
 
. Criar e desenvolver ideias e conceitos diferenciadores para conteúdos; 
. Contar histórias como forma de ligar a marca, produto, ideia ou conceito ao público; 
. Realizar escolhas criativas e conceptuais adaptadas aos diferentes públicos e meios. 
 
 
 

Demonstração de resultados 

. Entender as marcas, produtos ou conceitos e o processo criativo; 

. Entender as fases e métodos do processo criativo; 

. Dominar os princípios do Storytelling; 

. Realizar um plano de Storytelling ajustado ao mercado real. 

Objetivos 

. Os candidatos a este curso 
devem possuir habilitação mínima 
de 12.º ano completo ou 
equivalente e/ou experiência 
profissional mínima na área de 
estudo ou áreas adjacentes.  

Requisitos de Admissão 

Cronograma/ Agenda* 
Carga horária: 48h |início: Fevereiro  2022 

Condições 

Nota: o presente programa poderá sofrer alterações respeitando sempre o melhor interesse pedagógico dos formandos.  

Aproveita as campanhas em vigor 

€580 
ou 

2x €300 

€620 
ou 

2x €325 

Até 31 de Dezembro A partir de 01 de Janeiro 

Semana 1 a 6 
4h – Aulas em direto 

4h – Atividades assíncronas 

Conteúdos Programáticos 

- 3 pilares da marca 
(identificação, representação e 
possibilidade. 

 
- Adn da marca (missão, 

posicionamento e valores) 
 

- Target; insight. 
 

- Convenção vs nova perpsetiva 
 

- Metodologia de Creative 
thinking 
 

- Story frame into storytelling. 


