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Perfil de Desempenho à 

saída do Curso 

 
O Curso de Estética  é  o profis-

sional qualificado apto a:  

 

Executar os cuidados estéticos, ten-

do em conta as normas de ambiente, 

segurança e saúde, procedendo à 

identificação do estado da pele, das 

unhas e do pelo, bem como a trata-

mentos integrais ou parciais de rosto 

e/ou corpo utilizando, para o efeito, 

os processos manuais e mecânicos 

com recurso a equipamentos e pro-

dutos cosméticos adequados, 

em institutos de beleza e outros si-

milares. 
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Tens o 9.º ano? 

 

Gostas de desafios? 

 

Este Curso é para ti! 

 

Partilhar Saberes, Formar Cidadãos 



Curso Profissional de Estética (12.º Ano) 

Objetivos do Curso 
O Curso de Estética  é responsável por: 

 

 Assegurar a gestão do estabeleci-

mento, controlando os stocks e 

requisitando os produtos e equipa-

mentos necessários.  

 Verificar e preparar as condições de 

utilização e higiene e segurança de 

espaços, produtos e equipamentos.  

 Atender os clientes cordialmente e 

aconselhar os melhores procedi-

mentos estéticos.  

 Efetuar massagens de estética, trata-

mentos corporais e faciais, epilações 

com cera, colorações e descolora-

ções do pelo, cuidados estéticos 

dos pés, das mãos e das unhas, ma-

quilhagens de rosto e corpo, trata-

mentos de rosto e corpo utilizando 

as técnicas adequadas e selecionan-

do os equipamentos, utensílios e 

produtos mais adequados.  

Certificação 
A conclusão, com aproveitamento, do 

Curso Profissional confere: 

 um diploma de nível secundário de edu-

cação (12.º Ano); 

 um certificado de qualificação de nível 

IV do Quadro Nacional de Qualifica-

ções; 

 

Matriz Curricular 
 

A formação privilegia uma estrutura curricular 

acentuadamente profissionalizante que integra 

as componentes de formação sociocultural, 

científica e técnica, incluindo uma formação em 

contexto de trabalho (FCT). 

A FCT assume a forma de um estágio não 

remunerado para desenvolver as competências 

técnicas relevantes para a qualificação 

profissional a adquirir. 

A FCT pode ter início no primeiro ano do ciclo 

de estudos. 

 

Componente de Formação 
Componente Sociocultural 

Português 

Língua Estramgeira I ou II 

Área de Integração 

Tecnologias da Informação e Comunicação 

Educação Física 
 

Componente de Formação Científica 

Biologia; 

Química; 

Matemática. 

 

Componente de Formação Técnica 

Biologia Humana;  

Comunicar em Língua Estrangeira;  

Técnicas de Estética;   

Organização Profissional de Esteticista. 

 


