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Workshop de Estilo e Imagem Pessoal 

 

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 

4 sessões de 4 horas (conforme conteúdos programáticos), num total de 16 horas, participa nas 

sessões que pretender 

 

Preço 

15 € por sessão ou 55 € pelas 4 sessões 

 

Destinatários 

- Público feminino, de qualquer idade e habilitações literárias 

- Pessoas interessadas em valorizar a Imagem Pessoal por motivos pessoais ou profissionais 

 

Objetivos 

- Compreender o peso da imagem no relacionamento interpessoal e na formação de impressões; 

- Identificar o seu próprio estilo pessoal; 

- Aprender a valorizar o seu tipo físico, através de técnicas de realce e camuflagem; 

- Identificar os principais sabotadores de imagem; 

- Perceber como estruturar um guarda-roupa económico, versátil e coordenado. 

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

Formação essencialmente prática, com recurso sistemático a métodos demonstrativos e ativos, 

com base no estudo de casos práticos, que permitirá também o esclarecimento de dúvidas 

concretas dos formandos. Recurso complementar ao método expositivo, na apresentação de 

alguns conceitos teóricos. 

 

Principais conteúdos teóricos 

 

Coaching de Imagem 

 Porque preciso cuidar da minha imagem? O que é imagem? 

 O que preciso ter em mente para Construir uma Imagem? 

 

Estilo Pessoal 

 Estilo pessoal: conheça todos os estilos e seus elementos 

 O que eu comunico com o meu estilo 

 Passo a passo para a Construção do seu Estilo Pessoal 

 

Biotipo – Tipo Físico 

 Aprenda a identificar o seu tipo físico 

 Recomendações das roupas ideais para cada tipo físico 

 Os elementos de design de uma roupa: veja como eles podem favorecer ou destruir a sua 

imagem 

 Aprenda a escolher corretamente as texturas, estampas e padronagens de acordo com o 

seu tipo físico 

 Aprenda a compor um guarda-roupa versátil e funcional 
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Cores 

 Mensagens universais das cores através das roupas 

 Análise de cores 

 Aprenda a combinar cores 

 

Visagismo 

 Definir os diferentes formatos de rosto e tipos de linhas de rosto 

 Determinar os cortes de cabelo indicados para o formato e características de rosto 

seguindo os princípios do visagismo 

 

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 

20 pessoas  

 

Informação adicional 

Com direito a certificado de participação das sessões em que participa e documentação de apoio. 


