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Workshop de Maquilhagem de Unhas  

Formador 

Susana Mota, formadora de vários workshops e cursos de formação modular certificada na área 

de estética, cosmetologia, balneoterapia e SPA desde 2006, com gabinete próprio de massagens 

e estética desde 2004. 

 

Duração 

3 horas  

 

Preço 

10 € 

 

Destinatários 

População em geral 

 

Enquadramento 

Porque o cuidado das unhas não se limita à pintura e arte, este workshop abordará os cuidados a 

ter diariamente com as unhas sem ter que recorrer frequentemente a uma profissional para a sua 

limagem e maquilhagem. Para todas as pessoas que gostam de manter as suas mãos com uma 

aparência cuidada diariamente. 

 

Objetivos 

- Apreender a fazer a limagem correta das unhas como também a correta maquilhagem da unha. 

 

Metodologia 

Teórica e prática 
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Principais conteúdos teóricos 

 As várias limagens da unha; 

 A cutícula; 

 Maquilhagem da unha com diferentes cores. 

 

Exercícios práticos 

 Limagens da unha; 

 A maquilhagem das unhas em várias cores e o empurrar da cutícula. 

 

Número mínimo de participantes 

4 pessoas  

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

cada caso.  

 

Número máximo de participantes 

10 pessoas  

 

Informação adicional 

Material necessário: 

(pode trazer o seu próprio material que utiliza em casa) 

- Vernizes de várias cores, nomeadamente vermelho escuro e claro, verniz de brilhantes, verniz 

base, verniz transparente, verniz de cor clara (branco, bege, e rosas – escuro e claro) e pode 

ainda comprar verniz de cor intermédia (azul, verde). 

- Limas (tem de ter uma para cada formanda), discos de algodão, removedor de verniz, paus de 

laranjeira (tem de ter um para cada formanda), amolecedor de cutículas. 

  

Com direito a certificado de participação. 

 


