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Os cursos vocacionais visam desenvolver a escolarização básica, pro-

movendo a participação nas atividades escolares, a assimilação de 

regras de trabalho de equipa, o espírito de iniciativa e o sentido de res-

ponsabilidade dos alunos, levando-os a adquirir conhecimentos e a 

desenvolver capacidades e práticas que facilitem futuramente a sua inte-

gração no mundo do trabalho. 

Os cursos vocacionais privilegiam tanto a aquisição de conhecimentos 

em disciplinas estruturantes, como o português, a matemática e o inglês, 

como o primeiro contacto com diferentes atividades vocacionais e permi-

tem o prosseguimento de estudos no ensino secundário.  

 

A quem se destinam: 

� Alunos com mais de 13 anos 

� Duas retenções no 2º ou 3º ciclo ou 3 retenções em ciclos diferentes 

� Carece de um processo de orientação vocacional a realizar pelo 

SPO  

 

Como funcionam: 

� Aprendizagem e avaliação organizada em módulos 

� Prática simulada (estágio) integrada. 

� Assistência de, pelo menos, 90% dos tempos de cada módulo e 

100% na prática simulada. 

 

O que conferem: 

� 9º Ano (não realizam exames nacionais para conclusão, exceto se 

quiser prosseguir estudos para o ensino regular)  

� Acesso ao ensino secundário: 

 -Ensino regular – realização dos exames nacionais do 9º ano 

 -Ensino profissional – conclusão de todos os módulos com apro-

veitamento 

 -Ensino vocacional – conclusão de 70% dos módulos da compo-

nente geral e complementar e 100% dos módulos da compo-

nente vocacional. 

Cursos Vocacionais—3º ciclo 



Plano Geral de Estudos 

Componente 
De 

Formação 
Disciplinas Horas  

Anuais 

Geral 

Português 110 

Matemática 110 

Inglês 65 

Educação Física 65 

Complementar 

História / Geografia 

180 Ciências Naturais / Físico Química 

2ª língua (conforme a natureza do curso) 

Atividade Vocacional A 

360 Atividade Vocacional B 

Atividade Vocacional C 

Prática simulada: 

210 
Atividade Vocacional A 

Atividade Vocacional B 

Atividade Vocacional C 

Vocacional 



Componente 
De 

Formação 
Disciplinas 

Horas 
Totais 
1º ano 

Horas 
Totais 
2º ano 

Geral  

Português 110 110 

Matemática 110 110 

Inglês 65 65 

Educação Física 65 65 

Complementar  

História / Geografia 60 60 

Ciências Naturais / Físico Química 60 60 

2ª língua (conforme a natureza do 
curso) 60 60 

Aplicações de Escritório 120 120 

Sistemas de Comunicações Com-
putacionais 120 120 

Sistemas de Ambiente Computa-
cionais  120 120 

Prática Simulada 210 210 

Vocacional 

Informática—2 anos 
O aluno será capaz de efetuar a instalação, a configuração e a operação de 

software de escritório, redes locais, Internet e outras aplicações informáti-

cas, a manutenção de computadores, periféricos e redes locais, tendo em 

conta as especificações técnicas dos equipamentos informáticos e os instru-

mentos e ferramentas adequados e respeitando as normas de segurança, 

higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente. 

PLANO DE ESTUDOS 



Componente 
De 

Formação 
Disciplinas Horas 

Totais 

Geral  

Português 110 

Matemática 110 

Inglês 65 

Educação Física 65 

Complementar  

História / Geografia 60 

Ciências Naturais / Físico Química 60 

2ª língua (conforme a natureza do 
curso) 60 

Vocacional 

Eletrónica 120 

Automação Computacional 120 

Ambiente Computacional 120 

Prática Simulada 210 

Eletrónica—1 ano 
O aluno será capaz de executar a instalação e a manutenção de equipamentos 

e sistemas eletrónicos elementares, assegurando a otimização do seu funcio-

namento, de acordo com as normas de higiene, segurança e ambiente. 

 

PLANO DE ESTUDOS 



Para os jovens que pretendem prosseguir estudos no ensino superior, 

será possível escolher de entre quatro cursos Científico Humanísticos, 

os quais se encontram estruturados de modo a proporcionar uma boa 

preparação humanística específica para os exames de acesso ao ensino 

superior. 

 

Divididos em áreas apresentadas como: Ciências e Tecnologias , Ciên-

cias Sócio Económicas , Línguas e Humanidades e Artes Visuais . 

 

� O Curso de Ciências e Tecnologias possibilita formação específi-

ca em Matemática, Biologia e Física e Química, disciplinas base para 

muitos cursos do ensino superior na área da Saúde, das Engenharias ou 

da Matemática, da Biologia, da Física e da Química. 

 

� O Curso de Ciências Sócio Económicas possibilita formação 

específica em Matemática, Economia e História ou Geografia, disciplinas 

base para cursos do ensino superior nas áreas de Gestão, Economia e 

Sociologia. 

 

� O Curso de Línguas e Humanidades permite uma escolha de dis-

ciplinas na componente de formação específica que permitem formação 

específica em Línguas Estrangeiras, História, Geografia e Literatura, 

disciplinas base para cursos do ensino superior nas áreas de Comunica-

ção, Turismo, Direito, História, Geografia, Línguas e Literaturas e Filoso-

fia.  

 

� O Curso de Artes Visuais permite uma escolha de disciplinas na 

componente de formação específica que permitem formação específica 

em Desenho, Geometria Descritiva, Matemática e História da Cultura e 

das Artes, disciplinas base para cursos do ensino superior nas áreas de 

Arquitetura, Belas Artes (Pintura e Escultura) e Design. 

Cursos Científico Humanísticos 



Plano Geral de Estudos 

Componente 
De 

Formação  
Disciplinas 

Geral  

Português 

Língua Estrangeira I ou II (a) 

Filosofia 

Educação Física 

Específica  

Trienal 

Opções: (b) 
Bienal 1 
Bienal 2 

Opções (12º ano) — Anual 1 (c) 

Opções (12º ano) — Anual 2 (c) 

Educação Moral e Religiosa (d) 

(a) O aluno escolhe uma das duas línguas que frequentou nos ciclos de estudos anterio-

res. 

(b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais de uma lista relacionada com a sua área de 

estudos. 

(c) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas do conjunto de opções (b), 

apenas no curso de ciências e tecnologias. 

(d)  Disciplina facultativa. 



Curso de Ciências e Tecnologias 

Plano de Estudos 

Componente 
De 

Formação 
Disciplinas  

Carga Horária Semanal 

10º 11º 12º 

Geral 

Português 4 4 4 

Língua Estrangeira I ou II  3 3 - 

Filosofia 3 3 - 

Educação Física 3 3 3 

Específica 

Matemática 6 6 6 

Escolha de duas das seguintes disciplinas: 

Física e Química A 7 7  - 

Biologia e Geologia 7 7 -  

Geometria Descritiva A 6 6  - 

Escolha de duas das seguintes disciplinas: 

Biologia  -  - 4 

Física   -  - 4 

Química  -  - 4 

Psicologia  -  - 4 

Língua Estrangeira  (estudada 
na F. Geral –10º e 11º)  -  - 4 

Aplicações Informáticas B  -  - 4 

total de tempos letivos (50 minutos) 32/33 32/33 21 

1 1 1 Educação Moral e Religiosa (facultativa) 



Curso de Ciências Socioeconómicas 

Plano de Estudos 
Componente 

De 
Formação 

Disciplinas  
Carga Horária Semanal 

10º 11º 12º 

Geral 

Português 4 4 4 

Língua Estrangeira I ou II  3 3 - 

Filosofia 3 3 - 

Educação Física 3 3 3 

Específica 

Matemática 6 6 6 

Escolha de duas das seguintes disciplinas: 

Economia A 6 6  - 

Geografia A 6 6 -  

História B 6 6  - 

Escolha de duas das seguintes disciplinas: 

Economia C  -  - 4 

Geografia C  -  - 4 

Sociologia  -  - 4 

Língua Estrangeira  (estudada 
na F. Geral –10º e 11º)  -  - 4 

total de tempos letivos (50 minutos) 31 31 21 

Educação Moral e Religiosa (facultativa) 1 1 1 



Curso de Línguas e Humanidades 

Plano de Estudos 

Componente 
De 

Formação   
Disciplinas  

Carga Horária Semanal 

10º 11º 12º 

Geral  

Português 4 4 4 

Língua Estrangeira I ou II  3 3 - 

Filosofia 3 3 - 

Educação Física 3 3 3 

Específica   

História A 6 6 6 

Escolha de duas das seguintes disciplinas: 

Geografia A 6 6  - 

Matemática Aplicada  
às Ciências Sociais  6 6 -  

Língua Estrangeira  II ou III* 6 6  - 

Escolha de duas das seguintes disciplinas: 

Geografia C  -  - 4 

Psicologia  -  - 4 

Sociologia  -  - 4 

Língua Estrangeira  (estudada 
na F. Geral –10º e 11º)  -  - 4 

Filosofia A  -  - 4 

total de tempos letivos (50 minutos) 31 31 21 

Educação Moral e Religiosa (facultativa) 1 1 1 



Curso de Artes Visuais 

Plano de Estudos 
Componente 

De 
Formação   

Disciplinas  
Carga Horária Semanal 

10º 11º 12º 

Geral  

Português 4 4 4 

Língua Estrangeira I ou II  3 3 - 

Filosofia 3 3 - 

Educação Física 3 3 3 

Específica   

Desenho 6 6 6 

Escolha duas das seguintes disciplinas: 

História da Cultura  
e das Artes 6 6  - 

Matemática B 6 6 -  

Geometria Descritiva A 6 6  - 

Escolha duas das seguintes disciplinas 

Oficina de Artes  -  - 4 

Sociologia  -  - 4 

Língua Estrangeira  (estudada na 
F. Geral –10º e 11º)  -  - 4 

Aplicações Informáticas B - - 4 

total de tempos letivos (50 minutos) 31 31 21 

Educação Moral e Religiosa (facultativa) 1 1 1 



Os cursos profissionais são uma modalidade do nível secundário de 

educação, caracterizada  por uma forte ligação com o mundo profissio-

nal. Tendo em conta os interesses do aluno, a aprendizagem realizada 

nestes cursos valoriza o desenvolvimento de competências para o exer-

cício de uma profissão, em articulação com o setor empresarial local.  

Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada por módulos, o 

que permite maior flexibilidade e respeito pelos  ritmos de aprendizagem 

de cada aluno.   

 

A quem se destinam: 

� Alunos que concluíram o 9º ano ou equivalente (não requer exames 

do 9º ano) 

� Alunos que procuram um ensino mais prático e voltado para o mun-

do do trabalho; 

� Não excluem a hipótese de, mais tarde, prosseguir os estudos.  

 

Como funcionam: 

� Duração de 3 anos  

� Aprendizagem e avaliação organizada em módulos 

� Formação em contexto de trabalho integrada 

� Assistência de, pelo menos, 90% dos tempos de cada módulo e 

100% na formação em contexto de trabalho 

� Limite de módulos que podem ter em atraso em cada ano letivo 

� Conclusão de todos os módulos, FCT e PAP com aproveitamento 

 

O que conferem: 

� 12º Ano (não realizam exames nacionais para conclusão) 

� Certificado de qualificação nível 4 do QNQ 

� Acesso a  ofertas educativas das instituições do ensino superior que 

conferem uma qualificação profissional de nível 5 

� Para candidatura a cursos do ensino superior têm que realizar obri-

gatoriamente exames nacionais 

Cursos Profissionais 



Plano Geral de Estudos 

Componente 
De 

Formação  
Disciplinas 

Carga  
Horária 

Total 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira I ou II 220 

Área de Integração 220 

Educação Física 140 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 

Específica  2 ou 3 disciplinas 500 

3 a 4 disciplinas 1100 

Formação em Contexto de Trabalho 600 

Técnica  



Técnico de Turismo 
O técnico de turismo é um profissional que participa na definição, gestão e 

aplicação de políticas de desenvolvimento turístico, definindo, promovendo e 

comercializando produtos turísticos ou acompanhando e animando grupos de 

turistas em grupo. 

PLANO DE ESTUDOS 

Componente de Formação Sociocultural   

Português 320  

Língua Estrangeira 220  

Área de Integração 220  

Educação Física 140  

TIC 100  

Componente de Formação Científica  

Geografia 200  

História da Cultura e das Artes 200  

Matemática 100  

Comunicar em Espanhol/Francês/Alemão/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  

Componente de Formação Técnica  

Horas 

Horas 

Horas 



� Atendimento e informação turística em organis-

mos da Administração Central, Regional e tam-

bém Local; 

� Atendimento, informação e comercialização de 

produtos turísticos em empresas de serviços, 

distribuição e comercialização de viagens e 

transportes; 

� Apoio e atendimento em empresas e/ou servi-

ços de receção em alojamentos turísticos, 

empreendimentos turísticos, organização de 

eventos e empresas/ equipamentos de anima-

ção turística. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPAIS  

EM QUE TIPO DE EMPRESA 
PODE TRABALHAR UM TÉCNICO 
DE TURISMO 
 
� Organismos oficiais de Pla-

neamento e promoção turísti-

ca 

� Postos de informação turística 

de Câmaras Municipais e 

Regiões de Turismo; 

� Operadores turísticos, Agên-

cias de viagens e Empresas 

de rent-a-car 

� Transportadoras rodoviárias, 

aéreas, ferroviárias, marítimas 

e fluviais 

� Unidades de alojamento 

(hotéis, residenciais, pousa-

das, unidades de turismo 

rural) 

� Empreendimentos turísticos 

� Empresas de organização e 

gestão de eventos 

� Estruturas de animação turísti-

ca (parques temáticos, casi-

nos, campos de golfe e ténis, 

etc.) 

� Profissional liberal (criando a 

sua própria empresa) 



Técnico Auxiliar de Saúde 
O Técnico Auxiliar de Saúde é o profissional que,  auxilia na prestação de 

cuidados de saúde aos utentes, na recolha e transporte de amostras biológi-

cas, na limpeza, higienização e transporte de roupas, materiais e equipamen-

tos, na limpeza e higienização dos espaços e no apoio logístico e administrati-

vo das diferentes unidades e serviços de saúde. 

PLANO DE ESTUDOS 

Componente de Formação Sociocultural   

Português 320  

Língua Estrangeira 220  

Área de Integração 220  

Educação Física 140  

TIC 100  

Componente de Formação Científica  

Matemática 200  

Física e Química 150  

Biologia 150  

Saúde 355  

Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de 
Saúde  

200  

Comunicação e Relações Interpessoais  175  

Higiene, Segurança e Cuidados Gerais  450  

Formação em Contexto de Trabalho 600  

Componente de Formação Técnica  

Horas  

Horas 

Horas 



� Auxiliar na prestação de cuidados aos utentes; 

� Assegurar a limpeza, higienização e transporte 

de roupas, espaços, materiais e equipamentos; 

� Assegurar atividades de apoio ao funcionamen-

to das diferentes unidades e serviços de saúde; 

� Auxiliar o profissional de saúde na recolha de 

amostras biológicas e transporte para o serviço 

adequado, de acordo com normas e ou procedi-

mentos definidos. 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPAIS  

EM QUE TIPO DE EMPRESA 
PODE TRABALHAR UM TÉCNICO 
AUXILIAR DE SAÚDE 
 
� Hospitais Públicos e Privados 

� Centros de Saúde 

� Consultórios Médicos 

� Clínicas 

� Centros de Diagnóstico 

� Laboratórios de Análises 

� Outros Estabelecimentos de 

Saúde 

� Centros de Terceira Idade 

� Lares 

� IPSS/Centros de Acolhimento 

e Residência de Crianças 

� Domicílio 

� Institutos de Estética 



Técnico de Gestão de Equipamentos 
Informáticos 

O técnico de gestão de equipamentos informáticos é o profissional qualifi-

cado apto a instalar equipamentos e redes, bem como a fazer a sua manuten-

ção e administração. 

PLANO DE ESTUDOS 

Componente de Formação Sociocultural   

Português 320  

Língua Estrangeira 220  

Área de Integração 220  

Educação Física 140  

TIC 100  

Componente de Formação Científica  

Matemática 300  

Física e Química 200  

Componente de Formação Técnica  

Eletrónica Fundamental  242  

Instalação e Manutenção de Equipamentos Informáti-
cos  

279  

Sistemas Digitais e Arquitetura de Computadores  376  

Comunicação de Dados  203  

Formação em Contexto de Trabalho 600  

Horas 

Horas 

Horas 



� Planear e propor soluções informáticas; 

� Utilizar aplicativos e utilitários informáticos; 

� Planificar, executar e atualizar páginas interati-

vas para a Internet; 

� Instalar, configurar e administrar sistemas ope-

rativos de rede e aplicações de comunicação de 

dados; 

� Instalar, configurar e promover soluções de 

segurança informática (antivírus, firewall, bac-

kup, etc.,); 

� Efetuar o diagnóstico, correção e manutenção 

preventiva em sistemas informáticos instalados. 

ACTIVIDADES PRINCIPAIS  

EM QUE TIPO DE EMPRESA 
PODE TRABALHAR UM TÉCNICO 
DE GESTÃO DE EQUIPAMEN-
TOS INFORMÁTICOS 
 
� Técnico de Hardware 

� Empresas fornecedoras de 

Hardware 

� Empresas de manutenção de 

equipamentos informáticos 

� Empresas e instituições deten-

toras de sistemas informáticos  

� Empresas de Eletrónica e 

Automação 

� Profissional liberal (criando a 

sua própria empresa) 



Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

O Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informá ticos é o profis-

sional qualificado que, de uma forma autónoma ou integrado numa equipa, 

realiza atividades de conceção, especificação, projeto, implementação, avalia-

ção, suporte e manutenção de sistemas informáticos e de tecnologias de proc-

essamento e transmissão de dados e informações. 

PLANO DE ESTUDOS 

Componente de Formação Sociocultural   

Português 320  

Língua Estrangeira 220  

Área de Integração 220  

Educação Física 140  

TIC 100  

Componente de Formação Científica  

Matemática 300  

Física e Química 200  

Componente de Formação Técnica  

 Arquitetura de Computadores 152  

Sistemas Operativos  144  

Redes de Comunicação  252  

Programação e Sistemas de Informação 632  

Formação em Contexto de Trabalho 600  

Horas 

Horas 

Horas 



� Instalar, configurar e efetuar a manutenção de 

computadores, periféricos , estruturas e equipa-

mentos 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, utilizan-

do 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 e sítios na Internet; 

ACTIVIDADES PRINCIPAIS  

EM QUE TIPO DE EMPRESA 
PODE TRABALHAR UM TÉCNICO 
DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO 
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
� Técnico de Hardware 

� Empresas fornecedoras de 

Hardware 

� Empresas de manutenção de 

equipamentos informáticos 

� Empresas e instituições deten-

toras de sistemas informáticos  

� Empresas de desenvolvimento 

e manutenção de software 

� Lojas de informática com ser-

viço de apoio ao público 

� Departamento informático de 

instituições públicas ou 

privadas 

� Profissional liberal (criando a 

sua própria empresa) 



Os cursos vocacionais visam o desenvolvimento de conhecimentos e 

capacidades científicas, culturais e de natureza técnica, prática e profis-

sional que permitam uma melhor integração no mercado de trabalho e o 

prosseguimento de estudos. 

São uma oferta de ensino secundário coordenada com empresas para 

tentar dar resposta às suas necessidades bem como responder ao inte-

resse dos jovens que, no final da escolaridade obrigatória, pretendam ter 

uma saída profissional concreta, sem que tal prejudique a possibilidade 

de prosseguirem estudos de nível superior. 
 

A quem se destinam: 

� Alunos com mais de 16 anos 

� 9º ano concluído ou equivalente ou conclusão de 70% dos módulos 

da componente geral e complementar e 100% dos módulos da 

componente vocacional de um curso vocacional  ou reorientação 

escolar de alunos que frequentaram o ensino secundário e que 

estão em situação de abandono 

� Carece de processo de orientação vocacional a realizar pelo SPO 
 

Como funcionam: 

� Duração de 2 anos  

� Aprendizagem e avaliação organizada em módulos 

� Estágio formativo  integrado 

� Assistência de, pelo menos, 90% dos tempos de cada módulo e 

100% no estágio formativo 

� Conclusão de todos os módulos e estágio formativo com aproveita-

mento 
 

O que conferem: 

� 12º Ano (Não realizam exames nacionais para conclusão) 

� Certificado de qualificação nível 4 do QNQ 

� Acesso a ofertas educativas das instituições do ensino superior que 

conferem uma qualificação profissional de nível 5 

� Para candidatura a cursos do ensino superior têm que realizar obri-

gatoriamente exames nacionais 

Cursos Vocacionais—Secundário 



Plano Geral de Estudos 

Componente 
De 

Formação  
Disciplinas Horas 

Geral 

Português 

600 Comunicar em Inglês 

Educação Física 

Complementar  

Matemática Aplicada 

Oferta de escola 

Vocacional UFCD (formação tecnológica do CNQ) 700 

Estágio 
Formativo 

Estágio Formativo em contexto real de 
empresa 1400 

300 



O Técnico de Informação e Animação Turística é o profissional apto para 

prestar informações, promover e comercializar produtos e serviços turísticos, 

assim como, efetuar o atendimento e a receção de clientes, de modo a 

garantir um serviço de qualidade e a satisfação destes.  

PLANO DE ESTUDOS 

Técnico de Informação e Animação 
Turística 

Componente 
De 

Formação  
Disciplinas 1º ano 2º ano 

Geral  

Português  150 150 

Comunicar em Inglês  100 100 

Educação Física  50 50 

Complementar  

Matemática Aplicada  100 —- 

Tecnologias da Informação e Comuni-
cação  50 50 

Património Regional  —- 100 

Vocacional  

Mercados Turísticos  100 —- 

Técnicas de Organização e Animação 
Turística  150 —- 

Animação em Turismo  —- 150 

Informação Turística  —- 150 

Francês Técnico-  Informação e Aten-
dimento  100 —- 

Atendimento em Italiano  —- 50 

700 700   Estágio Formativo  



� planear, organizar e executar atividades de anima-

ção turística; 

� planear atividades tendo em conta as especificida-

des dos públicos-alvo; 

� prestar assistência aos clientes de acordo com as 

suas necessidades; 

� conceber atividades que promovam as atrações 

turísticas das regiões; 

� prestar informações, aconselhar e promover a 

região junto dos clientes; 

� atender e rececionar clientes; 

� executar atividades de animação em contextos culturais, ambientais, des-

portivos, entre outros. 

� conceber e implementar programas de animação.  

ACTIVIDADES PRINCIPAIS  

EM QUE TIPO DE EMPRESA 
PODE TRABALHAR UM 
TÉCNICO DE INFORMAÇÃO E 

ANIMAÇÃO TURÍSTICA? 

 
� Empresas de animação 

turística 

� Empresas de organização 

de eventos 

� Unidades hoteleiras 

� Estâncias e/ou empreendi-

mentos turísticos 

� Autarquias 

� Museus e outros equipa-

mentos culturais 

 



Educação e Formação de Adultos—
nível 2—B3 

Os cursos de educação e formação de adultos—nível 2 visam proporcio-

nar a adultos a conclusão do ensino básico. Estão organizados em uni-

dades de formação de curta duração (UFCD) que incidem sobre as 

áreas de competência essenciais do ensino básico aumentando assim 

as suas qualificações e possibilitando o prosseguimento de estudos e o 

acesso ao mundo do trabalho. 

 

A quem se destinam: 

� Alunos que concluíram, no mínimo, o 6º ano 

� Alunos com idade igual ou superior a 18 anos 

 

Como funcionam: 

� Duração entre 2 e 3 anos  

� Regime noturno  

� Aprendizagem e avaliação organizada em UFCD 

� Conclusão de todas as UFCD com aproveitamento 

 

O que conferem: 

� 9º Ano (Não realizam exames nacionais para conclusão) 

� Acesso ao ensino secundário 

Plano Geral de Estudos— nível 2—B3 

Áreas de competências  Duração Máxima 
(em horas) 

Cidadania e Empregabilidade 200 

Linguagem e Comunicação 300 

Matemática para a Vida 200 

Tecnologias da Informação e Comunicação 200 

Aprender com Autonomia 40 



Educação e Formação de Adultos—
nível secundário 

Os cursos de educação e formação de adultos—nível secundário visam 

proporcionar a adultos a conclusão do ensino secundário. Estão organi-

zados em unidades de formação de curta duração (UFCD) valorizando o 

formando a nível pessoal e académico e dando-lhe oportunidades para 

escolhas futuras no que respeita à continuidade da formação e ao mun-

do do trabalho. 

 

A quem se destinam: 

� Alunos que concluíram, no mínimo, o 9º ano 

� Alunos com idade igual ou superior a 18 anos 

 

Como funcionam: 

� Duração entre 2 e 3 anos  

� Regime noturno  

� Aprendizagem e avaliação organizada em módulos/UFCD 

� Conclusão de todos os módulos/UFCD com aproveitamento 

 

O que conferem: 

� 12º Ano (Não realizam exames nacionais para conclusão) 

� Acesso a ofertas educativas das instituições do ensino superior que 

conferem uma qualificação profissional de nível 5 

� Para candidatura a cursos do ensino superior têm que realizar obri-

gatoriamente exames nacionais 

Plano Geral de Estudos— nível secundário 

Áreas de competências  Duração Máxima 
(em horas) 

Cidadania e Profissionalidade 400 

Sociedade, Tecnologia e Ciência 350 

Cultura, Língua e Comunicação 350 

Portefólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA) 50 



Página Eletrónica: 

www.estavira.com 

 

E-mail: 

director@estavira.com 

Agrupamento de Escolas 
Dr. Jorge Correia—Tavira 

 
Rua Luís de Camões 

8800 - 415 Tavira 
 

Tel: 281 320 440 
Fax: 281 320 449 


