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TELEVISÃO, CINEMA E VÍDEO 
MÓDULO DE CURSO | GUIONISMO PARA CINEMA E TELEVISÃO 

ESCRITA TV: GAME + REALITY SHOWS 

 

DURAÇÃO 

21h 
 

DATAS 

21 de Fevereiro a 7 de Março 2018  

HORÁRIO 

2ª, 4ª e 6ª | 20h00 23h00  

 

| A QUEM SE DESTINA 

A todos os que queiram ser guionistas e argumentistas para 
programas televisivos de entretenimento. 

| OBJETIVOS 

Formar guionistas para vários formatos televisivos de game e 
reality shows. 
 

 

| CONTEÚDOS DO MÓDULO 

ESCRITA TV: GAME + REALITY SHOWS (21h) 
Análise de programas Reality e Game Shows: Miami Ink; Shark Tank; The Voice; O Peso Pesado; entre outros. 
Preparar e apresentar um formato de Reality / Game Show: sinopse e tratamento. 
Criar / estruturar os elementos de jogo no formato. 
Achar / criar as histórias que os participantes proporcionam. 
Estruturar o material existente como uma narrativa dramática. 
O “arco de personagem” dos concorrentes. Definição de objetivos narrativos e emocionais ao longo da prestação dos concorrentes / 
participantes. 
Escrever para o suspense. 
Equilibrar as derrotas com as vitórias. 
Exercício de desenvolvimento de formato original de Reality / Game Show

 
 

| FORMADOR(ES) 

André Penim, Guionista 
Inserir Bio. 
 
 
 
 

 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

Sala com um computador por aluno. Software: Processador de Texto; Celtx; Premiere CC. 

 

 

 



 

 

 

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO 
Inicial 

| ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 
Presencial 

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA 
Demonstrativa, expositiva e participativa. 
 

WORLD ACADEMY 
Avenida Comendador Nunes Côrrea, 44, 2790-224 Carnaxide 

| PREÇOS 
Valor Total do Módulo: 300€ 
Pago no ato da inscrição. 
 

| DESCONTOS 
10 % | Parceiros 
15 % | Formadores, alunos e ex-alunos World Academy 
(descontos não acumuláveis) 

 
 

| PRE-REQUISITOS 

Mínimo de 17 anos à data da inscrição. 
Frequência de 11º ano de escolaridade como mínimo. 
Preenchimento de Ficha e Candidatura e envio de Curriculum 
Vitae para análise e admissão no módulo. 
 
 

 

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

Entrega presencial ou envio para o email 
info@worldacademy.pt dos documentos: 
- Ficha de candidatura, cartão de cidadão, fotografia digital e 
comprovativo de morada. 
Assinatura do contrato, leitura e aceitação do Regulamento da 
World Academy. 
Pagamento do valor total ou da 1ª prestação da formação. 

 

 
 

| FORMAS DE PAGAMENTO 

- Presencial através de Multibanco ou Numerário na Secretaria da World Academy. 
- Por transferência Bancária IBAN PT50 0018 00034 103081802072 
(neste caso o comprovativo de transferência terá de ser enviado com o processo de inscrição para info@worldacademy.pt).  
 
As inscrições por e-mail ou correio estão sempre sujeitas a confirmação por parte da Secretaria da World Academy. 
 

 

| CONDIÇÕES GERAIS 

Os módulos de curso têm avaliação com classificação. 
O aproveitamento no módulo confere Certificado de 
Formação. 
As datas poderão sofrer alterações sem aviso prévio. 

 
As condições de funcionamento e organização da formação, 
deveres e direitos do aluno, entre outras regras e 
procedimentos, devem ser consultados no Regulamento da 
World Academy. O processo de inscrição automaticamente 
valida a aceitação dos termos deste regulamento. 

 
 
CURSOS RELACIONADOS 
CÂMARA E ILUMINAÇÃO II | PÓS-PRODUÇÃO VÍDEO | REALIZAÇÃO I | TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS | 
FOTOGRAFIA | FOTOJORNALISMO | JORNALISMO DIGITAL E TV | APRESENTADOR DE TELEVISÃO E RÁDIO 

 


