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Cursos Científico-Humanísticos

Os cursos científico-humanísticos são vocacionados para 

o prosseguimento de estudos de nível superior 

(universitário ou politécnico) têm a duração de 3 anos 

lectivos (10.º, 11.º e 12.º anos).

Cursos Tecnológicos

Os cursos tecnológicos são cursos profissionalmente qualificantes e 

estão orientados numa dupla perspectiva: a inserção no mundo do 

trabalho e o prosseguimento de estudos para os cursos pós-

secundários de especialização tecnológica e para o ensino superior.

Os Cursos Profissionais são uma modalidade de educação, inserida no ensino secundário, 

que se caracteriza por uma forte ligação com o mundo profissional.  A aprendizagem 

valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em 

articulação com o sector empresarial local.

Cursos de Educação e Formação

Os Cursos de Educação e Formação (CEF) são uma oportunidade para frequência ou 

conclusão da escolaridade de 6, 9 ou 12 anos e, simultaneamente, para preparação da 

entrada no mercado de trabalho com qualificação escolar e profissional.

Cursos Profissionais



Cursos Científico-Humanísticos

Ciências e Tecnologias

Ciências Sociais e Humanas

Línguas e Literatura

Vocacionado para o prosseguimento de estudos no ensino superior em cursos das áreas da 

saúde, ciências, tecnologias, agricultura, recursos naturais, desporto...

Ciências Socioeconómicas
Vocacionado para o prosseguimento de estudos no ensino superior em cursos das áreas da 

economia, gestão, contabilidade, marketing...

Vocacionado para o prosseguimento de estudos no ensino superior em cursos das áreas da 

ciências sociais e humanas, jornalismo, direito...

Vocacionado para o prosseguimento de estudos no ensino superior em cursos das áreas das 

línguas e da literatura.



Cursos Tecnológicos

Curso Tecnológico de Desporto
Tem por objectivo a formação de profissionais capazes de realizar tarefas de dinamização desportiva, nomeadamente em 

campos de férias e em actividades de desporto-aventura, bem como tarefas de organização e gestão das actividades 

físicas e desportivas, nomeadamente ao nível dos respectivos equipamentos e estruturas de enquadramento.

Com a qualificação obtida neste curso, poderá trabalhar em sectores como os do desporto, do lazer e do turismo, e exercer 

as seguintes profissões: Técnico de organização desportiva; Técnico de dinamização desportiva.

Poderá, também, se assim o entender, prosseguir os seus estudos no ensino superior em áreas disciplinares relacionadas, 

mediante a realização de exames nacionais.

Curso Tecnológico de Acção Social
Tem por objectivo a formação de profissionais que irão interactuar com grupos de indivíduos, organizações, instituições e 

comunidades, tendo em vista a promoção de actividades de animação e apoio, bem como o seu desenvolvimento sociocultural.

Com a qualificação obtida neste curso, poderá trabalhar em sectores como o da animação sociocultural e o do apoio social, e 

exercer as seguintes profissões: técnico de animação sociocultural/animador sociocultural; técnico de apoio social.

Poderá, também, se assim o entender, prosseguir os seus estudos no ensino superior em áreas disciplinares relacionadas, 

mediante a realização de exames nacionais.

Curso Tecnológico de Informática
Tem por objectivo a formação de profissionais capazes de desempenhar variadas funções em áreas como os equipamentos 

(hardware fundamental e periféricos), as aplicações informáticas, a Internet, o processamento e arquivo de informação, a 

programação em diferentes linguagens e a utilização de diferentes sistemas operativos.

Com a qualificação obtida neste curso, poderá integrar equipas de desenvolvimento de aplicações informáticas ou trabalhar 

em sectores como os das indústrias de desenvolvimento de software, de hardware e de produtos multimédia, e exercer, 

entre outras, a profissão de: técnico de informática; técnico de gestão de bases de dados; técnico de montagem e 

manutenção de equipamentos informáticos; técnico de planeamento, montagem e manutenção de redes informáticas.

Poderá, também, se assim o entender, prosseguir os seus estudos no ensino superior em áreas disciplinares relacionadas, 

mediante a realização de exames nacionais.



Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar
O Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar é o profissional qualificado para coordenar, 

organizar e executar as operações relativas ao processamento dos produtos alimentares, aplicando as técnicas 

e métodos analíticos e estatísticos no controlo total da qualidade dos géneros alimentícios frescos e 

transformados, sob os aspectos sensorial, higiossanitário, nutricional e legal.

A conclusão do curso confere diploma de nível secundário de educação, uma qualificação profissional de nível 3 e 

equivalência ao 12º ano. Permite o ingresso nos Cursos de Especialização Tecnológica (nível 4) e, mediante 

realização de exames, o prosseguimento de estudos no ensino superior.

O Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar poderá exercer funções em: Centros de 

normalização e embalagem de produtos agro-alimentares; organismos privados de controlo e certificação de 

produtos alimentares; Unidades de transformação de produtos alimentares (queij arias, matadouros); Laboratórios 

de análises de alimentos e de embalagens (público e privados); Hipermercados e mercados abastecedores de 

produtos alimentares.

Cursos Profissionais

O Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente é o profissional qualificado para desenvolver 

actividades de prevenção e de protecção contra riscos profissionais.

O Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente poderá exercer funções em:

Empresas Industriais e Comerciais; Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia e Serviços Municipalizados; 

empresas de consultadoria e auditoria em questões de segurança e higiene nos locais de trabalho; empresas de 

equipamentos de análise de higiene e segurança; IDICT - Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das 

Condições de Trabalho; organismos de Licenciamento de Edifícios e Unidades industriais e comerciais.

A conclusão do curso confere diploma de nível secundário de educação,  uma qualificação profissional de nível 3 e 

equivalência ao 12º ano. Permite o ingresso nos Cursos de Especialização Tecnológica (nível 4) e, mediante 

realização de exames, o prosseguimento de estudos no ensino superior.

Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente 



O Técnico de Turismo é o profissional que organiza e desenvolve actividades de operações turísticas em empresas e organismos do 

sector, designadamente em agências de viagens e transportes. As principais actividades a desenvolver pelo técnico de turismo são:

Promover produtos e serviços turísticos j unto de clientes individuais e de organizações, bem como j unto de outras agências de viagens; 

fornecer informações e aconselhar clientes sobre os serviços turísticos da empresa; efectuar a reserva de produtos e serviços 

turísticos para clientes e organizações.

A conclusão do curso confere diploma de nível secundário de educação,  uma qualificação profissional de nível 3 e equivalência ao 12º 

ano. Permite o prosseguimento de estudos no ensino superior, nos termos legais previstos para esse efeito, em igualdade de

circunstâncias com os restantes alunos do ensino secundário.

Cursos Profissionais

O Téc. de Gestão e Prog. de Sistemas Informáticos é o profissional que realiza actividades de concepção, especificação, projecto, 

implementação, avaliação, suporte e manutenção de sistemas informáticos e de tecnologias de processamento e transmissão de dados e 

informações.

O Téc. de Gestão e Prog. de Sistemas Informáticos enquadra-se num leque variado de perfis profissionais, entre os quais:

Técnico de Redes; Técnico de Software e Hardware; Técnico de Sistemas de Exploração; Gestor de Sistemas Informáticos; Vendedor 

de produtos informáticos; Administrador de Sistemas e Redes; Analista Programador; Formador.

A conclusão do curso confere diploma de nível secundário de educação,  uma qualificação profissional de nível 3 e equivalência ao 12º 

ano. Permite o ingresso nos Cursos de Especialização Tecnológica (nível 4) e, mediante realização de exames, o prosseguimento de 

estudos no ensino superior.

Técnico de Turismo

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

Técnico de Secretariado de Línguas Aplicadas aos Negócios*
O Técnico de Secretariado de Línguas Aplicadas aos Negócios é o profissional capaz de:

Assegurar adequado e competente apoio à comunicação e à interacção oral e escrita da empresa ou instituição, nas suas diferentes 

vertentes e modalidades, com os interlocutores internos e externos, em língua portuguesa ou estrangeira; recolher, organizar, tratar, 

traduzir e conservar documentação e informação relevante para a empresa e o negócio; fazer acompanhamento linguístico a reuniões e 

viagens de negócios

A conclusão do curso confere diploma de nível secundário de educação,  uma qualificação profissional de nível 3 e equivalência ao 12º ano. 

Permite o prosseguimento de estudos no ensino superior, nos termos legais previstos para esse efeito, em igualdade de

circunstâncias com os restantes alunos do ensino secundário.
* Aguarda aprovação superior



Cursos de Educação e Formação

Instalação e Operação de Sistemas Informáticos
 O Operador de informática é o profissional que, de forma autónoma, de acordo com as orientações técnicas, 

instala, configura e opera software de escritório, redes locais, Internet e outras aplicações informáticas, bem 

como efectua a manutenção de microcomputadores, periféricos e redes locais.

Actividades principais desempenhadas por este técnico são:

Proceder à instalação, manutenção e operação de micro-computadores; Instalar, configurar e operar com 

software de escritório: processadores de texto, folhas de cálculo, apresentações gráficas, gestores de 

dados e outras aplicações informáticas; Instalar, configurar e operar com redes locais e Internet.

O curso destina-se a alunos com o 6º ano. No final do curso os alunos obterão a certificação de conclusão do 

3º Ciclo e uma Qualificação Profissional de nível 2 em Operador Informático.

Assistente Administrativo
 

O curso destina-se a alunos com o 8º ano completo. No final do curso os alunos obterão a certificação de 

conclusão do 3º Ciclo e uma Qualificação Profissional de nível 2.

O assistente administrativo é o profissional que, com base nos procedimentos e técnicas adequadas bem 

como nas normas de higiene e segurança no trabalho, deve executar tarefas administrativas relativas ao 

funcionamento das organizações – empresas ou serviços públicos.

As actividades principais desempenhadas por este técnico são:

Preparar e executar tarefas relacionadas com o expediente geral das organizações, de acordo com 

procedimentos estabelecidos;  Preencher e conferir documentação de apoio à actividade das organizações; 

Registar e actualizar dados necessários à gestão das organizações; Atender e encaminhar o público interno e 

externo das organizações.



escola secundária frei heitor pinto | maio de 2007


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

