
Serviço de Psicologia e Orientação

Ana Margarida Saraiva, Júlia Rocha e Mafalda Figueiredo



Cursos Profissionais – oferta de escola

• Estes cursos têm como objetivo principal preparar os
alunos para o ingresso no mundo do trabalho, dotando-
-os de competências técnicas nas áreas específicas de
cada curso.

• Confere dupla certificação: diploma de Qualificação
Profissional de nível IV e de conclusão Ensino Secundário.

• Possibilitam o acesso ao ensino superior. O aluno tem de
se autopropor para realizar os exames/provas de
ingresso exigidas pelas instituições de ensino superior.



ENSINO SECUNDÁRIO

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E
PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(3 anos: 10º, 11º e 12º)

Formação Sociocultural

Português (320 Horas)

Língua Estrangeira (220 Horas)

Área de Integração (220 Horas)

Tecnologias da Informação e Comunicação (100 Horas)

Educação Física (140 Horas)

Formação Científica

Física e Química (200 Horas)

Matemática (300 Horas) 

Formação Técnica 

Sistemas Operativos (144 Horas)

Arquitetura de computadores (152 Horas)

Redes de comunicação (252 Horas)

Programação e Sistemas de Informática (632 Horas)

Formação em Contexto de Trabalho (Estágio-600 Horas)

Profissional apto a realizar (de forma autónoma ou integrado
numa equipa), atividades de conceção, projeto,
implementação, avaliação e manutenção de sistemas
informáticos e de tecnologias de processamento e transmissão
de dados e informações.
Entre outras atividades, este profissional instala, configura e
efetua a manutenção de computadores isolados ou em rede e
de periféricos de computadores. Instala, configura e efetua a
manutenção de sistemas operativos e de aplicações
informáticas (software). Concebe, implementa e efetua a
manutenção de bases de dados. Manipula dados retirados de
bases de dados. Planifica, executa e efetua a manutenção de
páginas na Internet.



ENSINO SECUNDÁRIO

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE DESIGN GRÁFICO
(3 anos: 10º, 11º e 12º)

Formação Sociocultural

Português (320 Horas)

Língua Estrangeira (220 Horas)

Área de Integração (220 Horas)

Tecnologias da Informação e Comunicação (100 Horas)

Educação Física (140 Horas)

Formação Científica

Geometria Descritiva (200 Horas)

História da Cultura e das Artes (200 Horas)

Matemática (100 Horas)

Formação Técnica 

Desenho e Comunicação Visual (180 Horas)

Design Gráfico (500 Horas)

Oficina Gráfica (500 Horas)

Formação em Contexto de Trabalho (Estágio-600 Horas)

Profissional apto a conceber a maquinizar objetos gráficos bi e
tridimensionais, utilizando meios eletrónicos e manuais, bem
como preparar a arte final para a impressão. Acompanha os
processos de pré-impressão e impressão.
Entre outras atividades, este profissional obtém imagens e
textos por processos eletrónicos. Cria imagens, gráficos e
ilustrações utilizando meios manuais e/ou informáticos. Efetua
o tratamento de textos e imagens utilizando programas
informáticos específicos. Compõe a estrutura das páginas
tendo em vista a sua impressão. Procede à calibração dos
equipamentos de forma a obter a qualidade pretendida na
reprodução dos trabalhos gráficos.



ENSINO SECUNDÁRIO

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE

(3 anos: 10º, 11º e 12º)

Formação Científica

Matemática (200 Horas)

Física e Química (150 Horas)

Biologia (150 Horas)

Subtotal (500 Horas)

Formação Técnica 

Saúde (355 Horas)

Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde (200 Horas)

Comunicação e Relações Interpessoais (175 Horas)

Higiene, Segurança e Cuidados Gerais (450 Horas)

Formação em Contexto de Trabalho (Estágio - 600 Horas)

O técnico auxiliar de saúde é o profissional que, sobre a
orientação de profissionais de saúde com formação
superior, auxilia na prestação de cuidados de saúde aos
utentes, na recolha e transporte de amostras biológicas, na
limpeza, higienização e transporte de roupas, materiais e
equipamentos, na limpeza e higienização dos espaços e no
apoio logístico e administrativo das diferentes unidades e
serviços de saúde

Formação Sociocultural

Português (320 Horas)

Língua Estrangeira (220 Horas)

Área de Integração (220 Horas)

Tecnologias da Informação e Comunicação (100 Horas)

Educação Física (140 Horas)



O intérprete de dança contemporânea é o profissional
qualificado apto a responder criativamente e tecnicamente a
diversas propostas dentro da dança contemporânea, segundo
orientações de um coreógrafo ou de um diretor artístico.
Atividades: dança contemporânea, atuar em espetáculos
teatrais, responder criativamente e tecnicamente a propostas
na área da dança, colaborar em espetáculos e outras atividades
artísticas, potenciar as capacidades artísticas na dança,
improvisar coreografias, compor e executar propostas
coreográficas com conhecimento do fenómeno da criação
coreográfica, nas suas diferentes etapas e estilos.

ENSINO SECUNDÁRIO

CURSO PROFISSIONAL DE INTÉRPRETE DE DANÇA 
CONTEMPORÂNEA

(3 anos: 10º, 11º e 12º)

Formação Sociocultural

Português

Língua Estrangeira

Área de Integração

Tecnologias da Informação e Comunicação

Educação Física 

Formação Científica

Estudo do Movimento

Psicologia e Sociologia

História da Cultura e das Artes

Formação Técnica 

Técnica de Clássica/PBT

Técnica Dança Contemporânea

Oficinas Dança / Voz

Formação em Contexto de trabalho


