
 



9º ano 
concluído. 

E agora? 

Cursos 
Profissionais 

Cursos 
Científico-

Humanísticos 



- Saúde 

- Engenharias 

- Matemática 

- Biologia 

- Física 

- Química 

- Informática 

-  ... 

Ciências e 
Tecnologias 

- Comunicação 

- Turismo 

- Direito 

- História 

- Geografia 

- Línguas e 
Literaturas 

- Filosofia 

- … 

Línguas e 
Humanidades 

- Gestão 

- Economia 

- Contabilidade 

- Sociologia 

... 

Ciências Socio-
económicas 

- Arquitetura 

- Belas Artes 

    - Pintura 

    - Escultura 

- Design 

… 

Artes Visuais 

Prosseguimento de estudos no ensino superior em áreas  como: 



COMPONENTES 

DE FORMAÇÃO 
DISCIPLINAS 

Carga Horária Semanal  

10º 11º 12º 

GERAL 

  Português 5 4 6 

  Língua Estrangeira  I ou II 3 4 
  

  Filosofia 4 3 

  Educação Física 3 3 3 

total de tempos letivos (50 minutos) 14 13 9 

ESPECÍFICA 

  Matemática A 5 6 6 

Escolher duas das seguintes disciplinas:   

  Física e Química A 6 6 

    Biologia e Geologia 6 6 

  Geometria Descritiva A 5 6 

Escolher duas das seguintes disciplinas:   

  Biologia 

  

3 

  Física  3 

  Química 3 

  Psicologia 3 

  Língua Estrangeira (estudada na f. g. – 10º e 11º) 3 

  Aplicações Informáticas B 3 

total de tempos letivos (50 minutos) 17/19 19/20 12 

  Educação Moral e Religiosa (facultativa) 1 1 1 

Nota: cargas horárias semanais referentes ao ano letivo 2017/2018 e sujeitas a alterações após  
elaboração do plano curricular de escola e a publicação de legislação relativa ao ensino secundário. 



COMPONENTES 

DE FORMAÇÃO 
DISCIPLINAS 

Carga Horária Semanal  

10º 11º 12º 

GERAL 

  Português 5 4 6 

  Língua Estrangeira  I ou II 3 4 
  

  Filosofia 4 3 

  Educação Física 3 3 3 

total de tempos letivos (50 minutos) 14 13 9 

ESPECÍFICA 

  História A 5 6 6 

Escolher duas das seguintes disciplinas:   

  Geografia A 6 6 

    Matemática Aplicada às Ciências Sociais  6 6 

  Língua Estrangeira  II ou III 6 6 

Escolher duas das seguintes disciplinas:   

  Geografia C 

  

3 

  Psicologia 3 

  Sociologia 3 

  Língua Estrangeira (estudada na f. g. – 10º e 11º) 3 

  Filosofia A 3 

total de tempos letivos (50 minutos) 17 18 12 

  Educação Moral e Religiosa (facultativa) 1 1 1 

Nota: cargas horárias semanais referentes ao ano letivo 2017/2018 e sujeitas a alterações após  
elaboração do plano curricular de escola e a publicação de legislação relativa ao ensino secundário. 



COMPONENTES 

DE FORMAÇÃO 
DISCIPLINAS 

Carga Horária Semanal  

10º 11º 12º 

GERAL 

  Português 5 4 6 

  Língua Estrangeira  I ou II 3 4 
  

  Filosofia 4 3 

  Educação Física 3 3 3 

total de tempos letivos (50 minutos) 14 13 9 

ESPECÍFICA 

  Matemática A 5 6 6 

Escolher duas das seguintes disciplinas:   

  Economia A 6 6 

    Geografia A 6 6 

  História B 6 6 

Escolher duas das seguintes disciplinas:   

  Economia C 

  

3 

  Geografia C 3 

  Sociologia 3 

  Língua Estrangeira (estudada na f. g. – 10º e 11º) 3 

total de tempos letivos (50 minutos) 17 18 12 

  Educação Moral e Religiosa (facultativa) 1 1 1 

Nota: cargas horárias semanais referentes ao ano letivo 2017/2018 e sujeitas a alterações após  
elaboração do plano curricular de escola e a publicação de legislação relativa ao ensino secundário. 



COMPONENTES 

DE FORMAÇÃO 
DISCIPLINAS 

Carga Horária Semanal  

10º 11º 12º 

GERAL 

  Português 5 4 6 

  Língua Estrangeira  I ou II 3 4 
  

  Filosofia 4 3 

  Educação Física 3 3 3 

total de tempos letivos (50 minutos) 14 13 9 

ESPECÍFICA 

  Desenho 5 5 6 

Escolher duas das seguintes disciplinas:   

  História da Cultura e das Artes 6 6 

    Matemática B 6 6 

  Geometria Descritiva A 6 6 

Escolher duas das seguintes disciplinas:   

  Oficina de  Artes 

  

3 

  Sociologia 3 

  Língua Estrangeira (estudada na f. g. – 10º e 11º) 3 

  Aplicações Informáticas B 3 

total de tempos letivos (50 minutos) 17 18 12 

  Educação Moral e Religiosa (facultativa) 1 1 1 

Nota: cargas horárias semanais referentes ao ano letivo 2017/2018 e sujeitas a alterações após  
elaboração do plano curricular de escola e a publicação de legislação relativa ao ensino secundário. 



Alunos que pretendem um ensino:  
 - mais prático 
 - voltado para o mundo do trabalho 
 - em articulação com o setor empresarial    
    local. 

Alunos com o 9º ano ou equivalente 

A QUEM SE DESTINAM? 

Alunos que mais tarde, poderão prosseguir estudos 
de nível seguinte 



COMO FUNCIONAM? 

Aulas e avaliação por módulos ou UFCD 

Formação em contexto de trabalho (estágio) no 11º e 
12º anos 

Faltas: até 10% do número de tempos de cada módulo  
 Estágio 0% 

Duração de 3 anos letivos 

Conclusão do curso com a aprovação em todos os 
módulos/UFCD, Estágio e PAP 

Prova de Aptidão Profissional (no final do 12º ano) 



Certificado do 12º Ano (não têm de realizar exames nacionais 

para concluir o ensino secundário) 

Certificado Profissional (qualificação de nível 4 do CNQ) 

Acesso a: 
 - Cursos Técnicos Superiores Profissionais de Nível  
    5  (TeSP) 
 - Cursos de Especialização Tecnológica (CET) 
 - Cursos Superiores (licenciaturas – se fizer os exames     

    nacionais) 

O QUE CONFEREM? 



PLANO GERAL DE ESTUDOS 

Componente 

De 

Formação  

Disciplinas 
Horas Totais 

de Formação 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira I ou II 220 

Área de Integração 220 

Educação Física 100 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 

Específica  2 ou 3 disciplinas 500 

Técnica  

3 a 4 disciplinas 1100 

Formação em Contexto de Trabalho >=600 



PLANO GERAL DE ESTUDOS 

Português 

10% 

Língua  

Estrangeira 

7% 

Área de 

 Integração 

7% 

Educação Física 

4% 

T.I.C. 

3% 

Específica  

(2 ou 3 disciplinas) 

15% 

Técnica  

(3 ou 4 disciplinas) 

35% 

FCT 
(Estágio) 

20% 



Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 

Técnico/a de Juventude 

Técnico de Turismo 

Técnico/a Comercial 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos 

Técnico/a de Restaurante / Bar 

Técnico/a de Desporto 



Vende produtos e/ou serviços 
em estabelecimentos 
comerciais, tendo em vista a 
satisfação dos clientes 



Onde pode trabalhar: 
• Em empresas públicas e privadas como agente ou delegado 

comercial , promotor de vendas e/ou auxiliar administrativo 

• Técnico comercial em estabelecimentos comerciais direcionados 

para a venda de bens e serviços e serviço pós venda 

 

 

 

 

 
 

 

Atividades Principais: 
• Atender e aconselhar clientes, tendo em vista a sua fidelização e a 

satisfação das suas necessidades. 

• Processar a venda de produtos e/ou serviços, recorrendo a 

equipamento informático e outros meios disponíveis. 

• Controlar a caixa, procedendo à sua abertura e fecho. 

• Participar na organização e animação do estabelecimento 

comercial. 

• … 

 

 



Componente 

de formação 
Disciplina Horas Totais 

Sociocultural  

Português 320 

Língua Estrangeira 220 

Área de Integração   220 

Tecnologias da Informação e Comunicação   100 

Educação Física  140 

Científica  
Matemática  300 

Economia 200 

Técnica  

Técnicas de Marketing e Publicidade 200 

Atendimento e Gestão Comercial 300 

Organização e Gestão de Empresas 400 

Inglês/Espanhol Comercial 200 

Formação em Contexto de Trabalho   600 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/PDFQualificacaoReferencial/1836/CP/duplacertificacao/341024_RefCP


Assegura a comunicação comercial e 
o serviço ao cliente em entidades de 
diferentes tipologias, através de 
meios interativos ou digitais. 



Onde pode trabalhar: 
 

 

 Empresas de serviços, indústria e comércio que optem por soluções 

de comunicação, com o cliente, suportada pela internet e através 

de vários meios digitais; 

 Associações comerciais e empresariais; 

 Gabinetes de comunicação e marketing digital de instituições 

públicas e privadas; 

 Trabalhador independente. 

Atividades Principais: 
 

• Através de meios interativos ou digitais: 

• Atender e aconselhar os clientes e receber e gerir os seus 

pedidos de assistência relativamente a produtos ou serviços  

• Tratar e encaminhar reclamações de clientes 

• Implementar e monitorizar estratégias de promoção de produtos 

e serviços  

• Vender e assegurar os procedimentos da venda  

• … 

 

 



Componente 

de formação 
Disciplina 

Horas 

Totais 

Sociocultural  

Português 320 

Língua Estrangeira 220 

Área de Integração   220 

Tecnologias da Informação e Comunicação   100 

Educação Física  140 

Científica  

Matemática  200 

Economia 200 

Psicologia 100 

Técnica  

Gestão Comercial e Financeira 400 

Marketing Digital 250 

Gestão Digital  250 

Línguas e Comunicação 200 

Formação em Contexto de Trabalho   600 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/PDFQualificacaoReferencial/1684/CP/duplacertificacao/341346_RefCP


Executa serviços de informação, animação e organização de eventos em 
empresas de turismo, de reservas em agências de viagens e de receção e 
acolhimento em unidades turísticas. 



Onde pode trabalhar: 
Em empresas e empreendimentos turísticos e hoteleiros, câmaras 

municipais, museus, companhias aéreas, operadores turísticos e agências 

de viagens.  

 

Atividades Principais: 
• Desenvolver os serviços de informação, organização e animação de 

eventos em empresas de Turismo: 
• prestar informações de carácter turístico sobre o país e sobre o local onde se encontra;  

• Organizar e acompanhar programas de animação 

• … 

• Executar serviços em agências de viagens 
• prestar assistência em aeroportos;  

• realizar programas de viagens, conferências, etc.;  

• Organizar eventos e programas para grupos especiais;  

• … 

• Executar serviços de receção e acolhimento em unidades turísticas 
• prestar informação e promover produtos e serviços turísticos;  

• vender produtos e serviços turísticos;  

• efetuar as operações de reservas;  

• … 
 



Componente 

de formação 
Disciplina 

Horas 

Totais 

Sociocultural  

Português 320 

Língua Estrangeira 220 

Área de Integração   220 

Tecnologias da Informação e Comunicação   100 

Educação Física  140 

Científica  

Geografia 200 

História da Cultura e das Artes 200 

Matemática 100 

Técnica  

Comunicar em Inglês 180 

Turismo - Informação e Animação Turística 370 

Técnicas de Comunicação em Acolhimento 

Turístico 
220 

Operações Técnicas em Empresas Turísticas 330 

Formação em Contexto de Trabalho   600 

http://www.anqep.gov.pt/default.aspx


Intervém na conceção, organização, desenvolvimento e avaliação de projetos, 
programas e atividades com e para jovens, mediante metodologias do 
domínio da educação não formal, facilitando e promovendo a cidadania, a 
participação, a autonomia, a inclusão e o desenvolvimento pessoal, social e 
cultural.  



Onde pode trabalhar? 
 

 

 Escolas do Ensino Básico 

 Centros de Atividades de Tempos Livres 

 Centros de Férias e Lazer 

 Centros de Acolhimento Temporário 

 Lares de Infância e Juventude 

Atividades Principais: 
 Colaborar na definição e gestão de recursos técnicos, logísticos, 

formativos e financeiros necessários para realizar atividades juvenis 

 Intervir no planeamento, organização, dinamização e avaliação de 

atividades de animação juvenil. 

 Colaborar na elaboração e implementação de projetos de 

intervenção e desenvolvimento, de âmbito nacional e/ou 

internacional, destinados aos jovens. 

 … 



Componente 

de formação 
Disciplina 

Horas 

Totais 

Sociocultural  

Português 320 

Língua Estrangeira 220 

Área de Integração   220 

Tecnologias da Informação e Comunicação   100 

Educação Física  140 

Científica  

Matemática  100 

Psicologia 200 

Sociologia 200 

Técnica  

Políticas e Técnicas de Juventude 350 

Animação e Oficina de Expressões 225 

Projetos Desportivos e Gestão de Eventos 325 

Projetos Comunitários e Socioculturais 200 

Formação em Contexto de Trabalho   625 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/PDFQualificacaoReferencial/1806/CP/duplacertificacao/761337_RefCP


Efetua a instalação, manutenção e reparação de equipamentos de eletrónica, 
de automação e computadores; 
Assegura a otimização do seu funcionamento, respeitando as normas de 
segurança de pessoas e equipamentos.  



Onde pode trabalhar? 
 

 

 Empresas públicas ou privadas que recorram a serviços de 

computadores para as atividades diárias; 

 

 Empresas de tecnologias e sistemas de informação; 

 

 Empresas vendedoras de equipamentos informáticos; 

 Empresas que comercializem, instalem e reparem equipamentos  

elétricos e eletrónicos 

Atividades Principais: 
 

 Preparar, organizar, instalar, reconfigurar e fazer a manutenção 

preventiva, reparação e correção de: 

 equipamentos e sistemas de eletrónica  

 sistemas de automação e computadores  

 instalações de telecomunicações em edifícios 

 Prestar assistência técnica a clientes esclarecendo possíveis dúvidas 

sobre o funcionamento de equipamentos eletrónicos que repara. 

 Elaborar relatórios e preencher documentação técnica relativa à 

atividade desenvolvida… 

 



Componente 

de formação 
Disciplina 

Horas 

Totais 

Sociocultural  

Português 320 

Língua Estrangeira 220 

Área de Integração   220 

Tecnologias da Informação e Comunicação   100 

Educação Física  140 

Científica  
Matemática  300 

Físico-química 200 

Técnica  

Eletricidade Eletrónica 325 

Tecnologias Aplicadas 250 

Sistemas Digitais 200 

Automação e Computadores 325 

Formação em Contexto de Trabalho   700 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/PDFQualificacaoReferencial/1764/CP/duplacertificacao/523080_RefCP


Realiza, individualmente ou  em equipa, atividades de conceção, 
especificação, projeto, implementação, avaliação, suporte e manutenção 
de sistemas informáticos e de tecnologias de processamento e 
transmissão de dados e informações. 



Onde pode trabalhar? 
 

 Fornecedores de soluções informáticas de hardware e software 

 Empresas de manutenção de equipamentos informáticos e redes de 

comunicação de dados 

 Empresas e instituições detentoras de sistemas informáticos e redes de 

comunicação de dados 

 Comércio de equipamentos informáticos.  

Atividades Principais: 
 Instalar, configurar e efetuar a manutenção de computadores, 

periféricos , estruturas e equipamentos de redes locais, sistemas 

operativos clientes e servidores, políticas de segurança em sistemas 

informáticos e aplicações informáticas; 

 Desenvolver, distribuir, instalar e efetuar a manutenção de aplicações 

informáticas, utilizando ambientes e linguagens de programação 

procedimentais e visuais; 

 Conceber, implementar e efetuar a manutenção de bases de dados; 

 Planificar, executar e efetuar a manutenção de páginas Web; 

 … 

 



Componente 

de formação 
Disciplina 

Horas 

Totais 

Sociocultural  

Português 320 

Língua Estrangeira 220 

Área de Integração   220 

Tecnologias da Informação e Comunicação   100 

Educação Física  140 

Científica  
Matemática  300 

Físico-química 200 

Técnica  

Arquitetura de Computadores 144 

Sistemas Operativos 134 

Redes de Comunicação 234 

Programação e Sistemas de Informação 588 

Formação em Contexto de Trabalho   600 

http://www.anqep.gov.pt/default.aspx


Planifica, dirige e efetua o serviço de alimentos e de bebidas à 
mesa ou ao balcão, de acordo com as normas de higiene e 
segurança alimentar. 



Onde pode trabalhar: 
 

 

Em cantinas e bares de instituições públicas e privadas, empresas de 

catering, restaurantes, bares e estabelecimentos do setor hoteleiro.   

Atividades Principais: 
 

• Efetuar o arranjo da sala de refeições e a preparação dos 

equipamentos e utensílios do serviço de mesa;  

• Acolher e atender os clientes, efetuando o serviço de entradas, 

pratos principais, sobremesas e outros alimentos e o serviço de  

aperitivos, águas, vinhos, cafés e outras bebidas;  

• Efetuar o serviço de bar, atendendo clientes à mesa e ao balcão e 

servindo bebidas simples ou compostas e pequenas refeições;  

• Efetuar a faturação do serviço prestado;  

• Preparar e executar o serviço de vinhos;  

• Colaborar na elaboração de cartas de restaurante, bar e vinhos;  

• Pesquisar novas técnicas e tendências de mesa e bar. 

• … 

 



Componente 

de formação 
Disciplina 

Horas 

Totais 

Sociocultural  

Português 320 

Língua Estrangeira 220 

Área de Integração   220 

Tecnologias da Informação e Comunicação   100 

Educação Física  140 

Científica  

Matemática  200 

Economia 200 

Psicologia 100 

Técnica  

Serviço de Restaurante/Bar 675 

Gestão e Controlo de Serviços 250 

Informação Turística na Restauração 75 

Comunicar em Inglês/Espanhol 100 

Formação em Contexto de Trabalho   650 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/PDFQualificacaoReferencial/1810/CP/duplacertificacao/811184_RefCP


Participa no planeamento, na organização e no desenvolvimento do treino de 
modalidades desportivas, individuais ou coletivas, bem como organiza e 
dinamizar atividades físicas e desportivas em contexto de ocupação de 
tempos livres, animação e lazer. 



Onde pode trabalhar? 
 

 

 Entidades com atividades de animação sócio desportiva e lazer;  

 Clubes e associações desportivas, recreativas e de desenvolvimento 

local; 

 Empresas de atividades desportivas, de turismo e lazer..  

Atividades Principais: 
 

 Elaborar o plano anual de preparação da modalidade desportiva;  

 Coadjuvar na preparação de sessões de treino e aconselhamento aos 

praticantes na adoção de hábitos saudáveis e de cuidados de higiene; 

 Participar na implementação de atividades, individuais ou de grupo, de 

melhoria da aptidão física, no âmbito do treino desportivo;  

 Participar na conceção e implementação de programas de atividades 

físicas e desportivas em contexto de animação e de ocupação de 

tempos livres 

 … 



Componente 

de formação 
Disciplina 

Horas 

Totais 

Sociocultural  

Português 320 

Língua Estrangeira 220 

Área de Integração   220 

Tecnologias da Informação e Comunicação   100 

Educação Física  140 

Científica  

Estudo do Movimento 200 

Matemática  200 

Psicologia 100 

Técnica  

Introdução ao desporto 225 

Prática das atividades físicas e desportivas 

coletivas  
225 

Prática das atividades físicas e desportivas 

individuais 
275 

Exercício, condição física e saúde 375 

Formação em Contexto de Trabalho   700 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/PDFQualificacaoReferencial/1687/CP/duplacertificacao/813353_RefCP


Morada 

Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia 

Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico  

Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira 

Rua Luís de Camões 

8800 - 415 Tavira   

Telefone 281 320 440 

Correio 

Eletrónico 
ofertaformativa@estavira.com 

Website http://www.estavira.com/  


