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A/c 

Assunto: Curso para Apresentador de TV Nível 1 

Com início previsto a 15 de Novembro, com horário pós-laboral, o canal 

NAMINHATERRA® TV vai levar a cabo um curso de formação para Apresentadores de 

TV em contexto de transmissão em Direto de TV. Este curso que tem a duração de 36 

horas, inclui a componente teórico/prática com 28 horas, e outras 8 horas práticas, 

considerada como estágio na realização da apresentação de um programa em direto 

produzido pelo canal NAMINHATERRA TV, nesta componente os formandos poderão 

aplicar os conhecimentos adquiridos e ao mesmo tempo fazer parte da equipa do canal 

NAMINHATERRA TV durante um dia. 

 

MÓDULOS DE FORMAÇÃO 

 
• Técnicas de Postura e Voz  

• Auto- conhecimento ( PNL)  

• Comunicação e Linguagem 

• Formatos em Televisão  

• Relação com câmaras e Técnicas de Apresentação – programa direto e/ou 

gravado  

• Jornalismo / Entretenimento / Debate/ Entrevista – diferenças e formas de 

abordagem  

• Guião: da pesquisa à apresentação  

• Preparação de Entrevistas  

• A imagem “projetada”  

Workshop de Cabelo com Marco 

Workshop de Maquilhagem com Susana 

• Função do “ Pivot”  

• Comunicação em Português ( introdução ao manual de estilo; erros mais comuns; 

tiques e “bengalas” )  

• Linguagem Verbal e Não verbal  

• Comunicação a 4 tempos; Regras dos 5 C  

• Preparação de Entrevistas  

 

 

Teórica/Prática (28h) Estágio (8h)
Avaliação Final / 

Cerificação

http://www.naminhaterra.com/
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OBJETIVO:  

Preparar e formar apresentadores de Televisão, deverão os formandos finalizar a 

formação com capacidade de apresentar um evento em direto e realizar a apresentação 

de uma produção de TV. 

Esta formação será certificada pela Dra. Ana Paula Lourenço, 

Realizadora/Produtora de TV, Jornalista, radialista, formadora Licenciada em 

Ciências da Educação. 

Os formandos com melhor desempenho ficarão automaticamente registados na 

bolsa de repórteres de imagem do canal NAMINHATERRA TV e serão chamados para 

colaborar com o canal. 

 

Duração Certificação Preço da Inscrição 

28H Teórico / Práticas 

8H Práticas (estágio) 

Avaliação teórica / prática 
Nota de 0/20 e certificação por formador 
certificado 
Bolsa de emprego 

 
245,00 € 

 

Sem outro assunto de momento, melhores cumprimentos, 
 
Ricardo Oliveira 
Canal NAMINHATERRA® TV 

http://www.naminhaterra.com/

