
 

 
 
O Técnico de Eletrónica, Automação e 
Comando é o profissional qualificado apto a 
desempenhar tarefas de caráter técnico 
relacionadas com a instalação, manutenção, 
reparação e adaptação de sistemas elétricos, 
eletrónicos, pneumáticos e hidráulicos de 
automação industrial, no respeito pelas normas 
de higiene e segurança e pelos regulamentos 
específicos. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE          
ERMESINDE 

 

Componentes de 
Formação 

Total de Horas 
(a) 

(3 anos) 
Sociocultural 
• Língua Portuguesa  
• Língua Estrangeira I, II ou III(b) 
• Área de Integração 
• Tecnologias da Informação e 
Comunicação 
• Educação Física 

 
320 
220 
220 

 
100 
140 

Científica 
• Matemática 
• Física e Química 

 
300 
200  

Técnica 
•  Eletricidade e Eletrónica 
•  Tecnologias Aplicadas 
•  Sistemas Digitais 
•  Automação e Comando 
•  Formação em Contexto de 
Trabalho 

 
1100 

 
600 

Total de Horas / Curso 3 200 
a) – Carga horária global não compartimentada pelos 3 
anos do ciclo de formação a gerir pela escola, no âmbito 
da sua autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio 
da carga anual de forma a optimizar a gestão modular e 
a formação em contexto de trabalho. 
(b) – O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver 
estudado apenas uma língua estrangeira no ensino 
básico, iniciará obrigatóriamente uma segunda língua no 
ensino secundário. 
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O Técnico de Comércio é o profissional 
qualificado apto a organizar e planear a 
venda de produtos e ou serviços em 
estabelecimentos comerciais, garantindo a 
satisfação dos clientes, tendo como 
objetivo a sua fidelização.                                                                                                                                                                  

 

 

O Técnico de Design Gráfico é o 

profissional qualificado apto a conceber 
e maquetizar objectos gráficos bi e 

tridimensionais utilizando meios 
electrónicos e manuais, bem como 

preparar a arte final para a impressão e 
acompanhar os processos de pré-
impressão e impressão. 

 

O Técnico de Gestão de Equipamentos 

Informáticos é o profissional qualificado 

apto a instalar equipamentos e redes, 

bem como a fazer a sua manutenção e 

administração. Este profissional tem 

competências para realizar atividades de 

conceção, especificação, projeto, 

implementação, avaliação, suporte e 

manutenção de sistemas e de tecnologias 

de processamento e transmissão de dados 

e informações. 
  

Componentes de Formação 
Total de 
Horas (a) 
(3 anos) 

Sociocultural 
• Língua Portuguesa 
• Língua  Estrangeira I, II ou III (b) 
• Área de Integração 
• Tecnologias da Informação e 
Comunicação 
• Educação Física 

 
320 

220 

220 

 
100 

140 

Científica 
•  Matemática 
•  Economia 

 
300 

200 

Técnica 
•  Comercializar e Vender 
•  Organizar e Gerir a empresa 
•  Comunicar no ponto de venda 
•  Comunicar em Francês 
/Comunicar em Espanhol (c) 
 
•  Form. em Contexto de Trabalho 

 
1100 

 

600 

Total de Horas / Curso 3 200 
a) – Carga horária global não compartimentada pelos 

3 anos do ciclo de formação, a gerir pela escola no 
âmbito da sua autonomia pedagógica, acautelando o 
equilíbrio da carga anual de forma a otimizar a gestão 
modular e a formação em contexto de trabalho. 

(b) – O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver 

estudado apenas uma língua estrangeira no ensino 

básico, iniciará, obrigatoriamente, uma segunda 

língua no ensino secundário 

(c) – A disciplina a oferecer depende da opção da 

escola, no âmbito da sua autonomia. 

Componentes de 
Formação 

Total de 
Horas (a) 
(3 anos) 

Sociocultural 
• Língua Portuguesa  
• Língua Estrangeira I, II ou III (b) 
• Área de Integração 
• Tecnologias da Informação e 
Comunicação 
• Educação Física 

 
320 

220 

220 

 
100 

140 
Científica 
• Geometria Descritiva 
• História da Cultura e das Artes 
• Matemática 

 
200 

200  
100 

Técnica 
•  Desenho e Comunicação Visual 
•  Design Gráfico 
•  Oficina Gráfica 
•  Formação em Contexto de 
Trabalho 

 
1100 

 
 

600 

Total de Horas / Curso 3 200 

(a) – Carga horária global não compartimentada 
pelos 3 anos do ciclo de formação a gerir pela 
escola, no âmbito da sua autonomia 
pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga 
anual de forma a optimizar a gestão modular e 
a formação em contexto de trabalho. 
(b) – O aluno escolhe uma língua estrangeira. 
Se tiver estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatóriamente uma segunda língua no ensino 
secundário. 

Componentes de Formação 
Total de 
Horas (a) 
(3 anos) 

Sociocultural 
• Língua Portuguesa  
• Língua  Estrangeira I, II ou III (b) 
• Área de Integração 
• Tecnologias da Informação e 
Comunicação 
• Educação Física 

 
320 

220 

220 

 
100 

140 

Científica 
• Matemática  
• Física e Química 

 
300 

200 

Técnica 
•  Eletrónica Fundamental 
•   Sistemas Digitais e Arquitetura 
de Computadores 
•  Instalação e Manutenção de 
Equipamentos Informáticos 
•  Comunicação de Dados 
•  Formação em Contexto de 
Trabalho 

 
1100 

600 

Total de Horas / Curso 3 200 

a) – Carga horária global não compartimentada pelos 

3 anos do ciclo de formação, a gerir pela escola. 
(b) – O aluno deverá dar continuidade a uma das 

línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. 


