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Apoio à infância e adolescentes!

Componentes de Formação N.º Horas 
nos 3 anos

Sociocultural

320

Língua Estrangeira 220

Área de Integração 220

Tecnologias da Informação e Comunicação 100

Educação Física 140

Científica

Psicologia 200

Sociologia 200

Matemática 100

Técnica

1100

600

Total de Horas/Curso 3200

Língua portuguesa

Saúde Infantil

Expressão Plástica

Expressão Corporal, Dramática e Musical

Técnica Pedagógica e Intervenção Educativa

Formação em Contexto de Trabalho

CURSO PROFISSIONAL

Técnico/a Ação Educativa

O/A Técnico/a de Ação Educativa cuida, apoia, vigia e acompanha crianças e jovens sob a orientação de outros profissionais, 

apoiando o planeamento, organização e execução de atividades do quotidiano, de tempos livres e ou pedagógicos, contribuindo 

para o desenvolvimento integral e bem estar das crianças e jovens, no respeito pelos princípios de segurança e deontologia 

profissional.

O QUE É UM/A TÉCNICO/A DE AÇÃO EDUCATIVA?

O QUE FAZ ESTE/A TÉCNICO/A?

ONDE PODE TRABALHAR?

A QUEM SE DESTINA?

A CERTIFICAÇÃO QUE OBTÉM:

Dupla certificação após conclusão do curso:

- Diploma do 12.º ano de escolaridade;

- Certificado de qualificação profissional de nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações.

Pode desenvolver a sua atividade profissional em instituições públicas ou privadas como: creches, jardins de infância, escolas, 

instituições de solidadriedade social, atl, internatos e outras estruturas de apoio escolar e familiar.

- Jovens com o 9.º ano de escolaridade ou equivalente.

- Jovens com frequência do ensino secundário sem estar concluído, que queiram mudar o seu percurso formativo.

- Jovens que procuram um ensino mais prático e voltado para o mundo do trabalho.

- Jovens que pretendem proseguir estudos no ensino superior.

- Colaborar na planificação, organização e execução de atividades a desenvolver com as crianças e jovens em diferentes

contextos de atuação.

- Colaborar com o/a responsável pelas atividades lúdicopedagógicas no seu planeamento e organização, em função das

temáticas e dos conteúdos a desenvolver.

- Vigiar, acompanhar e apoiar crianças e jovens, no desenvolvimento das atividades previstas, garantindo e promovendo

a sua segurança em todos os momentos.

- Organizar refeições, bem como acompanhar e apoiar as crianças e jovens durante o período de refeições.

- Assegurar as condições de higiene, segurança e organização do local onde as crianças e jovens se encontram, bem

como dos equipamentos e materiais utilizados. 




