Modalidades . Aventura . Natureza . Ginásio . Treino
FAZ A DIFERENÇA!
NA STATUS!

Saídas Profissionais:
- Criativo numa Agência de Publicidade
- Profissional de Marketing
- Relações Públicas
- Publicitário
- Assessor de Comunicação
- Vendedor/Promotor
- Assessoria de imprensa

Há quem diga que comunicar
é falar ou escrever sobre alguma
coisa e que marketing é vender.
Será mesmo isso? Hmmm...
talvez seja uma “meia verdade”.
O Marketing cria histórias
memoráveis,
publicidades
incríveis e frases que ficam no
ouvido... Recorrendo à rádio, à
televisão, aos jornais e às revistas,
às redes sociais e à organização
de eventos (...) faz com que
marcas, produtos, pessoas se
tornem conhecidos - até porque
“não basta ser bom, é preciso que
os outros saibam”! E sim, muitas
vezes, o Marketing faz-te querer
comprar alguma coisa. :)
Um ilustrador precisa de
marketing? Sim. E um contabilista?

Também. E uma fábrica de sapatos
ou um cabeleiro? Claro. Porquê?
Porque todos eles precisam de
clientes, de vender produtos e
serviços que satisfaçam clientes de “ganhar dinheiro”.
Se gostas de observar o que
te rodeia e se às vezes te apetece
desenhar árvores azuis e o céu
amarelo porque simplesmente
“não tem de ser sempre tudo
igual”... Se queres aprender a
criar uma marca, a ter uma ideia
de negócio ou a comunicar
para inspirar... então o curso de
Comunicação e Marketing na
Status é para ti.
Curioso sobre o curso e que
oportunidades de trabalho te pode
dar no futuro? Fala connosco.

Publicidade . Relações Públicas . Comunicação . Redes Sociais

VEM SUPERAR-TE!
NA STATUS!

Adoras desporto, seja ele qual
for, és um aventureiro e tens
energia para dar e vender? Se a
resposta é sim, temos a solução
ideal para ti: o Curso Técnico
de Desporto! Espreita o plano
curricular do curso para saberes
quais são as disciplinas do mesmo,
dá uma olhada nas redes sociais
da melhor escola de sempre – a
Status, claro! – e vê o que os Pros
de Desporto têm andado a fazer
e… junta-te a eles!
Prometemos que não vais ter
um único dia monótono ou sem
algo de novo para aprender, ams
sobretudo fazer!
Desde desportos coletivos,
desportos individuais, atividades

radicais, de aventura ou de simples
lazer e bem-estar, as novidades
vão ser uma constante.
Vais poder fazer coisas com as
quais nunca imaginaste ser capaz.
E no final do curso, vais ser um
verdadeiro Pro em tudo isso... e
ainda mais!

Saídas Profissionais:
- Treinador de modalidades desportivas
- Personal Trainer
- Gestor Desportivo
- Atleta

Jogos . Robótica . Apps . Software . Programação
CRIA O TEU FUTURO!
NA STATUS!

O
mundo
atual
respira
multimédia, passou a fazer parte
do nosso dia-a-dia. Se pararmos
por um momento e observarmos
a multimédia, ela está ao nosso
redor, desde o nosso smartphone,
ao beat da música que ouvimos no
nosso headphone, às aplicações
que usamos diariamente.
Multimédia é o presente e
projeta-se para o futuro.
É uma área em crescimento,
onde a procura por profissionais
qualificados é cada vez maior
e é para os jovens motivados e
criativos que este curso faz todo
o sentido.
Seja rádio, televisão, ambiente
de estúdio, construção de websites,

AFIRMA-TE COMO CAPAZ!
NA STATUS!

Saídas Profissionais:
- Game Developer
- Programador de IA
- Programador de Gameplay
- Gameplay Designer
- Q&A Controlo de qualidade
- Modelador 3D
- Animador 2D / Animador 3D
- Concept Art Artist

Porquê apostar na área da
Programação Informática?
Sabias que este é um dos
setores de atividade que mais
emprego gera em Portugal?
Sabias que o mercado de trabalho
estima que continuará a faltar
profissionais suficiente durante a
próxima década?
O Mundo está cada vez mais
marcado pelas tecnologias de
informação e comunicação, em
qualquer que seja a área, estas
tecnologias precisam de ser
programadas pelos humanos,
é esse o trabalho de um
programador!
Se a arte da programação é
para ti desafiante encontrarás aqui
uma porta de entrada. Estás frente
a frente a um mercado emergente!

E que continua a caminhar para
um futuro bem promissor!
O
curso
Profissional
de
Programador Informático tem
como objetivo preparar jovens
profissionais com competências
técnicas nas áreas de Programação
de
Sistemas,
Programação
Mobile e Bases de Dados e ainda
competências
adicionais
em
Sistemas Operativos, Arquitetura
de Computadores e Redes de
Dados. Este curso proporciona a
todos os interessados um sistema
de formação teórico-prático sólido
e especializado dotando os alunos
de um know-how necessário
para exercer com sucesso uma
atividade profissional no mercado
profissional de TI!”

idealização de aplicativos, design
gráfico, modelação 3D, animação
2D, realidade virtual, áreas onde
a tecnologia e a comunicação
se fundem, que jovens como
tu podem evoluir e tornar-se
profissionais, com competências
técnicas na área da multimédia.
O curso orienta-se numa
dimensão criativa e de inovação
tecnológica e de uma formação
com uma componente bastante
prática, especializando os alunos
para o mercado profissional.

Saídas Profissionais:
- Fotógrafo / Videógrafo
- Designer Gráfico
- Web Designer
- Criador de ambientes virtuais
- Animador 2D
- Modelador / Animador 3D
- Gestor de Redes Sociais
- Produtor de Projetos Multimédia
- Programador de Apps
- Misturador de Som e Imagem
- Técnico de animação multimédia

Vídeo . Áudio . Design . Fotograﬁa . Animação 2D e 3D

EQUIPAMENTOS NOVOS
PARA TODOS OS ALUNOS

ESPAÇO
ESCOLAR
UMA MENTALIDADE ABERTA
E INOVADORA

PROJETOS VENCEDORES
E TODAS AS CONDIÇÕES
PARA O CONSEGUIR
A STATUS É PENSADA
PELOS ALUNOS, PARA OS ALUNOS
AS SUAS IDEIAS SÃO OUVIDAS
E IMPLEMENTADAS PELOS PRÓPRIOS
E PELA ESCOLA

UMA ESCOLA ONDE REALMENTE
VAIS QUERER ESTAR
TODOS OS DIAS

VISITA
L
A
U
T
R
VI

