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Não tem limite
mínimo de Idade
de ingresso

Com o 9º ano de
escolaridade
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Alunos de cursos
gerais que
queiram mudar
o seu percurso
escolar com 70%
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ANOS LETIVOS 2018/2021

DURAÇÃO
3 Anos
Letivos

Desenho Curricular
Relevância SANQ (10)

Para quem
Os Cursos Profissionais podem ser o percurso

Componente
Técnica

Componente
Científica

Componente
Sociocultural

mais indicado para ti se:

DISCIPLINAS

TOTAL
HORAS

Português

320

- concluíste o 9.º ano de escolaridade ou
CERTIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

Ing.(cont)/Franc.(inic)

220

Área de Integração

220

Educação Física

140

T.I.C.

100

Matemática

300

NÍVEL 4

12º Ano de

ESCOLARIDADE

DUPLA
CERTIFICAÇÃO
12º ANO +
DIPLOMA Prof.
PROFISSIONAL

formação equivalente;
- procuras um ensino mais prático e voltado
para o mundo do trabalho;
- não excluis a hipótese de, mais tarde,
prosseguires estudos.

TÉCNICO DE ELETRÓNICA AUTOMAÇÃO
E COMANDO

Qual o objetivo
Os Cursos Profissionais são percursos que
cumprem vários objetivos:

Física e Química

200

Eletricidade e Eletrónica

325

Tecnologias Aplicadas

250

Sistemas Digitais

200

Automação e Comando

325

FCT- Formação em Contexto
de Trabalho (Estágio)

600

Efetuar a instalação, manutenção e reparação de
equipamentos elétricos/eletrónicos, eletromecânicos e
de automação e comando, assegurando a otimização do
seu funcionamento, respeitando as normas de
segurança de pessoas e equipamentos.

- contribuem para que desenvolvas
competências pessoais e profissionais para o
exercício de uma profissão;
- privilegiam as ofertas formativas que
correspondem às necessidades de trabalho locais

OFERECE-SE: Refeições em refeitório escolar;
Subsídio de transporte; Subsídio de refeição em
estágio; Seguro escolar e de acidentes pessoais.

e regionais;

A conclusão do curso permite, o acesso a outras vias
de estudo, designadamente a ofertas educativas das
Instituições de Ensino Superior ou Institutos
Politécnicos.

tua vontade.

- preparam-te para acederes a formações póssecundárias ou ao ensino superior, se for essa a

O que são
Estes

cursos

têm

uma

estrutura

curricular

organizada por módulos, o que permite maior
flexibilidade e respeito pelos teus ritmos de
aprendizagem.

