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A autora - Mariana Santos
É Diretora de histórias interativas e animações no canal de televisão Fusion. A sua carreira
começou no The Guardian, em Londres, como motion designer. Com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento das competências em design visual e interativo dos
órgãos de comunicação social da América Latina, associou-se ao International Center for
Journalists e fundou as Chicas Poderosas. É autora da comunicação “lead me, follow me or
get out of my way" apresentada na TEDxBelemWomen e do livro motivacional “Se não
acreditas em ti, acreditas em quê?”.

Porquê este curso?
Dê vida às suas comunicações e surpreenda qualquer audiência contando boas histórias visuais. Com o curso
"Contar histórias visuais" (ou"visual storytelling"), e através de uma abordagem passo por passo, vai dominar o
processo de construção, estruturação e concretização de uma história visual ou de uma infografia. No final deste
curso saberá ainda quais os melhores recursos para obter elementos visuais e sonoros, e também saberá fazer as
suas primeiras animações em Adobe After Effects.

O que vai aprender?

A quem se destina?

 Planear e realizar uma história visual

 Aos profissionais que pretendem melhorar as suas
comunicações gráficas

 Construir um script e um storyboard para a sua
história visual
 Selecionar os atributos visuais e sonoros mais
adequados à sua história visual
 Usar ferramentas e recursos acessíveis para
construir as suas primeiras histórias visuais

 Aos profissionais que pretendem desenvolver
competências na área da animação de histórias
visuais (jornalistas, designers, animadores e
comunicadores)
 A todos os criativos, profissionais ou amadores,
com gosto pela realização de animações
 A todos aqueles que pretendem valorizar e
enriquecer o seu curriculum profissional através do
domínio das novas tecnologias da comunicação

Este curso inclui:

A SABE online

 129 minutos de video HD
 Respostas do autor às dúvidas dos alunos
 Desafios lançados pelo autor aos alunos
 Exercícios nos módulos e uma avaliação final
 Anexos preparados pelo autor
 Possibilidade de tirar e guardar apontamentos

Somos
uma
editora
de
cursos
online.
Respondemos às necessidades mais atuais de
aprendizagem e valorização pessoal. Os nossos
cursos têm um preço acessível e são oferecidos
por
profissionais
com
forte
experiência.
Queremos tornar-nos o seu parceiro permanente
de aprendizagem.

 Um certificado de realização no final do curso

Se não estiver satisfeito nas
primeiras 24 horas, devolvemos
o seu dinheiro.

Conteúdos práticos.

Acesso permanente aos cursos.
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Estrutura do curso
Introdução

 5min

Módulo 1 - Criar uma história visual

 20min

Capítulos: Introdução do módulo
Visualização de histórias: importância
História visual: elementos e características
História visual: processo
Resumo do módulo
Módulo 2 - Preparar o script e o storyboard

Quiz
Desafio

 19min

Capítulos: Introdução do módulo
Conhecer a audiência
Preparar o script
Diferentes técnicas de infografia
Preparar o storyboard
Resumo do módulo
Módulo 3 - Design de elementos visuais

Quiz
Desafio

 22min

Capítulos: Introdução do módulo
Orientações sobre design
Mau design: exemplos
Bom design: exemplos
Preparar os elementos visuais
Resumo do módulo
Módulo 4 - Produzir o áudio da historia visual

Quiz
Desafio

 16min

Capítulos: Introdução do módulo
Narrar a sua historia
Banda sonora
Áudio com PCM Recorder e Soundcloud
Resumo do módulo
Módulo 5 - Princípios de animação

Quiz
Desafio

 23min

Capítulos: Introdução do módulo
Interface do After Effects
Criar uma animação simples
Incluir o áudio
Conjugar imagem e áudio
Resumo do módulo
Avaliação Final
Conclusão
Anexos

Quiz
Desafio

 20min

 5min

Essencial para construção de histórias visuais

Contactos
Essencial para preparar um storyboard

Essencial para preparar um script
Meios
de pagamento
Lista de recursos visuais
e sonoros

práticos
Para mais Exemplos
informações
não hesite em contactar-nos.
Onde estamos: Rua D. Luís I, 3, 3º, 1200-149 Lisboa
Conheça
condições
e saiba mais em http://sabe-online.com/courses/11
Telefone:as
+351
213 900comerciais
903
Email: cliente@sabe-online.com

Se não estiver satisfeito nas
primeiras 24 horas, devolvemos
o seu dinheiro.

Conteúdos práticos.

Acesso permanente aos cursos.

