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SOBRE O WORKSHOP
No mundo atual, onde existe a necessidade e importância de fazer 
chegar a informação ao maior número de pessoas possível de 
forma rápida e eficaz, o design torna-se um dos protagonistas deste 
cenário.

São combinandos diferentes componentes, tais como o áudio, 
vídeo, fotografia, animação e ilustração. A área de motion design é 
passível de se aplicar em diferentes meios e em diferentes formatos, 
sobretudo para transmitir ideias, estabelecer marcas para produtos 
e serviços, e mesmo para fins de entretenimento. Dada a natureza 
deste campo, o motion design revela-se como uma forma de 
comunicação essencial nos dias de hoje, conseguindo desconstruir 
um conceito longo e complexo numa breve, simples e envolvente 
mensagem.

Com esta premissa em conta, este workshop destina-se sobretudo à 
aprendizagem sobre a forma como o motion design pode enriquecer 
as interações digitais e como funciona em prol da experiência do 
utilizador.

Este workshop visa ensinar aos formandos 
conceitos tanto práticos como teóricos 
acerca da disciplina de motion design

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto 

investimento 165€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

O workshop não tem requerimentos 
especiais para a participação, 
no entanto, o formando terá um 
melhor aproveitamento tendo já 
conhecimentos no campo do design 
visual e/ou pelo menos um nível 
básico das ferramentas Photoshop 
e/ou Illustrator.

PÚBLICO-ALVO
O workshop destina-se iniciantes ou curiosos que queiram aprender 
sobre a área de motion design assim como os básicos da ferramenta 
After Effects e princípios práticos de animação 2D.
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Introdução ao Motion 
Graphics Design.

1.

 › O que é Motion Design?

 › Qual o objetivo e o valor de Motion Design

 › A origem do Motion Graphics: Introdução 
histórica

 › Os pioneiros do Motion Graphics Design

 › Diferentes tipos e aplicações de Motion 
Design

 › Casos de estudo

 › A área de Motion Design nos dias de hoje

Introdução ao After 
Effects.

2.

 › Introdução à interface do programa/
navegação

 › Criação de composições e elementos 
básicos

 › Organização de conteúdos dentro do After 
Effects

Animação básica em 
After Effects.

3.

 › Propriedades básicas de animação: Posição, 
Rotação, Escala e Opacidade

 › Keyframes, timings e easings

 › Preparação, organização e Importação de 
ficheiros para o After Effects

 › Uso de efeitos

 › Uso de 3D e câmeras

 › Criação e uso de máscaras

 › Exportação: Formatos e codecs

Exercício: Animação de 
uma página web.

4.

 › Conceitos básicos de motion design para 
interação

 › Preparação dos conteúdos a animar

 › Animação da página e micro interações

 › Adição de uma intro e outro ao vídeo final

 › Adição de som

 › Exportação do projeto final
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NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor 
pago pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua 
íntegra. Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será 
devido uma multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor 
pago. Não será restituído o valor da inscrição após a realização do 
workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e das 
suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou 
mesmo cancelar workshops de acordo com um número minímo de 
interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 
24horas antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, 
como valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer 
tipo e deslocações.

EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

Um computador por aluno; Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica em 
formato digital. 



www.edit.com.pt

EDIT. 
Lisboa

Alameda D. Afonso 
Henriques, 7A 
1900-178 Lisboa

(+ 351) 210 182 455
geral@edit.com.pt

EDIT. 
Porto

Rua Gonçalo Cristovão
nº 347, 3º piso, sala 309/302
4000-270 Porto

(+ 351) 224 960 345 
geral@edit.com.pt

Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h

EDIT. 
Madrid

Calle de la Colegiata
9,Utopics_us
28012 Madrid

(+ 34) 910 563 227 
info@edit.com.es


