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Workshop de Auto maquilhagem 

 

Formador 

Wilciene Rocha, formada em Maquilhagem Profissional e Consultadoria de Imagem Pessoal e 

Empresarial e com formação superior em Gestão Empresarial, com certificação como formadora. 

Possui experiência de 10 anos na gestão de uma empresa de moda e como formadora em 

formação modular em Marketing de Moda. Exerce funções de Consultora de Imagem no Instituto 

de Tecnologia e Inovação desde 2012 e na sua própria empresa New Look by WR desde 2011 

onde também dá formação na mesma área. Alguns registos de trabalhos feitos em https://pt-

pt.facebook.com/NewLookbyWR.  

 

Duração 

5 horas 

 

Preço 

15 € 

 

Destinatários 

População em geral 

 

Objetivos 

- Aprender truques e técnicas para realizar a sua maquilhagem diária; 

- Executar uma maquilhagem natural para o dia-a-dia; 

- Executar uma maquilhagem mais elaborada/sofisticada para a noite ou ocasião especial; 

- Escolher produtos e cores indicadas consoante tipo e tom de pele, forma de rosto e seus 

componentes. 

https://pt-pt.facebook.com/NewLookbyWR
https://pt-pt.facebook.com/NewLookbyWR
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Metodologia 

Recurso sistemático a métodos expositivo, demonstrativo e ativo. 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Os tipos de pele 

 Cuidados básicos com a pele 

 Preparação da pele na pré-maquilhagem 

 Produtos e material de maquilhagem 

 Manuseio dos diversos pincéis 

 A cor na maquilhagem 

 Técnicas de correção 

 Os passos de execução da maquilhagem 

 Maquilhagem natural e maquilhagem sofisticada 

 

Exercícios práticos 

Aplicação da maquilhagem por cada formando, mediante as suas próprias características, sob a 

orientação da formadora. 

 

Número mínimo de participantes 

5 pessoas  

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia consoante 

cada caso.  

 

Número máximo de participantes 

15 pessoas  
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Informação adicional 

Sugerimos a utilização do seu próprio material de maquilhagem, para posterior utilização 

autónoma em casa. 

Com direito a certificado de participação e documentação de apoio. 

Será disponibilizado material de maquilhagem para experimentar e utilizar durante a formação. 


