
“As montras são quadros pendurados nas paredes das nossas ruas”

Montra do Curso de Vitrinismo existente na escola
para treino e apresentação de trabalhos dos alunos.

A escola possui recursos humanos e físicos para a lecionação deste
curso com qualidade e diversidade para responder às reais necessidades
do tecido empresarial da região

Destinatários Jovens que concluiram o 9º ano de escolaridade ou 
formação equivalente que procuram um ensino mais prático e voltado
para o mercado de trabalho podendo mais tarde prosseguir estudos 
no ensino superior.

Duração Ciclo de três anos letivos, que inclui uma formação em contexto 
de trabalho, (estágio) numa empresa.

Contactos TELF: 219 129 330 FAX: 219 129 335 
MAIL: direcao@ferreiradias.pt

Rua António Nunes Sequeira,1
2735-058 Agualva

junto à estação de comboios e terminal de autocarros
dá certificado de 12º ano e qualificação profissional de nível IV

a única escola do concelho de Sintra com o curso de vitrinismo

A B E R T A S  A S  I N S C R I Ç Õ E S



Dispor os produtos numa montra ou ponto de venda, de uma forma  harmoniosa, sedutora 
e atrativa, é uma técnica e uma arte a que se dá o nome de Vitrinismo e Exposição.
O vitrinismo é hoje uma área do Visual Merchandising, ou seja, é a técnica de mercado que se baseia 
no ato de seduzir o cliente através do apelo visual. Presentemente o vitrinismo já faz parte 
integrante das políticas empresariais das pequenas, médias e grandes empresas o que quer dizer
que tem grande empregabilidade, dentro e fora do nosso país.
O nosso Curso prepara os alunos para conhecimento da importância da montra/vitrina nas acções 
de venda em espaços comerciais, assim como para o domínio de ferramentas de exposição de 
produtos para elaboração de montras e ambientes de lojas. A vertente de exposição permite alargar
a intervenção do vitrinista a todo o tipo de empresas da área comercial que envolvam a exibição 
de produtos, tais como stands de feiras e exposições.
O Vitrinismo é uma área de formação para a qual existe, no tecido empresarial localizado na periferia
da nossa escola, oferta para acolher os alunos durante a realização dos seus estágios profissionais. 
No que diz respeito à empregabilidade todos os alunos que terminaram o curso no ano letivo ante-
rior arranjaram colocação.
SAÍDAS PROFISSIONAIS: comércio (lojas, centros comerciais, grandes 
superfícies); stands de feiras e exposições; serviços para empresas 
(nova imagem, mostradores/expositores de produtos, montras temáticas 
ou sazonais); decoração de interiores (espaços comerciais, hotelaria,
cenários ou ambientes de eventos).

Curso  Pro f i ss iona l  de  TÉCNICO DE  V ITR INISMO 3 anos

D I S C I P L I N A S

Formação Sociocultural
Português
Inglês (cont.)
Área de Integração
TIC
Ed. Física
Formação Científica 
Matemática
Geometria Discritiva
História da Cultura e das Artes
Formação Técnológica
Desenho
Vitrinismo e Exposição
Merchandising
Design e Tecnologias da Comunicação
Formação em Contexto de Trabalho 
TOTAL (horas)

1000

500

1100

600
3200

Plano Curricular
Horas de Formação

Trabalhos
realizados 
por alunos

Pormenor de montra
realizada por alunos

Alunos executam 
montra

Montra de loja numa rua de
Agualva, realizada por alunos

Exemplo de trabalho
realizado por alunos


