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Candidatura para o Ano Letivo 2015/2016 
 
TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO DESPORTIVA 
 
TECNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL DE METALURGIA E 
METALOMECÂNICA 
 
ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 
 

A Portaria nº 276/2013 de 23 de agosto cria e regulamenta as normas de 
organização, funcionamento, avaliação e certificação desta oferta formativa 
específica que terá a duração de dois anos letivos. 

→Destinatários 
Os cursos vocacionais de nível secundário dirigem-se a alunos que, "tendo 
obtido aproveitamento no ensino básico, procurem alternativas ao ensino 
profissional e ao ensino regular que melhor se adaptem ao seu passado 
académico, seus interesses e seus perfis vocacionais" 

 - Integrará alunos que concluíram o 3.º ciclo do ensino básico ou 
equivalente, completaram 16 anos de idade ou que, tendo frequentado o 
ensino secundário, pretendem reorientar o seu percurso escolar para uma 
oferta educativa mais técnica, designadamente os que se encontrem em risco 
de abandono escolar. 
 - O ingresso nos cursos vocacionais de nível secundário deve ser precedido 
de um processo de orientação vocacional, que fundamente ser esta via 
adequada às suas necessidades de formação e, simultaneamente, 
corresponda aos interesses vocacionais dos alunos. 
- O ingresso nos cursos vocacionais de nível secundário carece de autorização 
prévia do encarregado de educação 
 

→Qualificação e prosseguimento de estudosOs cursos vocacionais de nível 
secundário conferem o nível 4 de qualificação do Quadro Nacional de 
Qualificações (12.º ano de escolaridade e certificado de nível 4). 

→ Matriz Curricular – Cursos Vocacionais de nível secundário 
 
Integra as seguintes componentes de formação, com a seguinte carga horária 
mínima: 
a) Geral, com 600 horas, da qual fazem parte as disciplinas de Português, 
Comunicar em Inglês e Educação Física; 
b) Complementar, com 300 horas, a qual integra Matemática Aplicada e a(s) 
Oferta(s) de Escola; 
c) Vocacional, com 700 horas; 
d) Estágio Formativo (EF), com 1400 horas. 
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Componentes de 
Formação 

 
Total de Horas  

 

Geral 
• Português  
• Comunicar em Inglês 
• Educação Física 

 
600 

Complementar 
• Matemática Aplicada 
• Físico-Química 

 
300 

 

Vocacional 
•  UFCD (Unidades de 
Formação de Curta Duração) 

 
700 

Estágio Formativo 
(em contexto real de empresa 
e/ou  UFCD) 

1400 

Total de Horas / Curso 3 000 

Componentes de 
Formação 

 
Total de Horas  

 

Geral 
• Português  
• Comunicar em Inglês 
• Educação Física 

 
600 

Complementar 
• Matemática Aplicada 
• Cidadania e Mundo Atual 

 
300 

 

Vocacional 
•  UFCD (Unidades de 
Formação de Curta Duração) 

 
700 

Estágio Formativo 
(em contexto real de empresa 
e/ou  UFCD) 

1400 

Total de Horas / Curso 3 000 

Componentes de 
Formação 

 
Total de Horas  

 

Geral 
• Português  
• Comunicar em Inglês 
• Educação Física 

 
600 

Complementar 
• Matemática Aplicada 
• Psicologia/Sociologia 

 
300 

 

Vocacional 
•  UFCD (Unidades de 
Formação de Curta Duração) 

 
700 

Estágio Formativo 
(em contexto real de empresa 
e/ou  UFCD) 

1400 

Total de Horas / Curso 3 000 


