


- Saúde

- Engenharias

- Matemática

- Biologia

- Física

- Química

- Informática

- ...

Ciências e 
Tecnologias

- Comunicação

- Turismo

- Direito

- História

- Geografia

- Línguas e 
Literaturas

- Filosofia

- …

Línguas e 
Humanidades

- Gestão

- Economia

- Contabilidade

- Sociologia

...

Ciências 
Socioeconómicas

- Arquitetura

- Belas Artes

- Pintura

- Escultura

- Design

…

Artes Visuais

Prosseguimento de estudos no ensino superior em áreas como:



COMPONENTES DE 
FORMAÇÃO

DISCIPLINAS
Carga Horária Semanal 

10º 11º 12º

GERAL

Português 4 4

A definir 
de acordo 

com o
decreto- lei 

n.º 
55/2018

Língua Estrangeira  I, II ou III 3 3

Filosofia 3 3

Educação Física 3 3

total de tempos letivos (50 minutos) 13 13

ESPECÍFICA

Matemática A 5 5

Escolher duas disciplinas:

Física e Química A 6 6

Biologia e Geologia 6 6

Geometria Descritiva A 6 6

… 6 6

Escolher  duas disciplinas :

A
-------------

B

total de tempos letivos (50 minutos) 17 17

Educação Moral e Religiosa (facultativa) 1 1 1

Nota: cargas horárias semanais referentes ao ano letivo 2018/2019 e sujeitas a alterações após  elaboração do plano 
curricular de escola e a publicação de legislação relativa ao ensino secundário.



COMPONENTES DE 
FORMAÇÃO

DISCIPLINAS
Carga Horária Semanal 

10º 11º 12º

GERAL

Português 4 4

A definir 
de acordo 

com o
decreto- lei 

n.º 
55/2018

Língua Estrangeira  I, II ou II 3 3

Filosofia 3 3

Educação Física 3 3

total de tempos letivos (50 minutos) 13 13

ESPECÍFICA

História A 5 5

Escolher duas disciplinas:

Geografia A 6 6

Matemática Aplicada às Ciências Sociais 6 6

Língua Estrangeira  I, II ou III 6 6

… 6 6

Escolher duas disciplinas:

A
-------------

B

total de tempos letivos (50 minutos) 17 17

Educação Moral e Religiosa (facultativa) 1 1

Nota: cargas horárias semanais referentes ao ano letivo 2018/2019 e sujeitas a alterações após  elaboração do plano 
curricular de escola e a publicação de legislação relativa ao ensino secundário.



COMPONENTES DE 
FORMAÇÃO

DISCIPLINAS
Carga Horária Semanal 

10º 11º 12º

GERAL

Português 4 4

A definir 
de acordo 

com o 
decreto- lei 

n.º 
55/2018

Língua Estrangeira  I, II ou II 3 3

Filosofia 3 3

Educação Física 3 3

total de tempos letivos (50 minutos) 13 13

ESPECÍFICA

Matemática A 5 5

Escolher duas disciplinas:

Economia A 6 6

Geografia A 6 6

História B 6 6

… 6 6

Escolher duas disciplinas:

A
-------------

B

total de tempos letivos (50 minutos) 17 17

Educação Moral e Religiosa (facultativa) 1 1 1

Nota: cargas horárias semanais referentes ao ano letivo 2018/2019 e sujeitas a alterações após  elaboração do plano 
curricular de escola e a publicação de legislação relativa ao ensino secundário.



COMPONENTES DE 
FORMAÇÃO

DISCIPLINAS
Carga Horária Semanal 

10º 11º 12º

GERAL

Português 4 4

A definir 
de acordo 

com o 
decreto- lei 

n.º 
55/2018

Língua Estrangeira  I, II ou II 3 3

Filosofia 3 3

Educação Física 3 3

total de tempos letivos (50 minutos) 13 13

ESPECÍFICA

Desenho A 5 5

Escolher duas disciplinas:

História da Cultura e das Artes 6 6

Matemática B 6 6

Geometria Descritiva A 6 6

… 6 6

Escolher duas disciplinas:

A
-------------

B

total de tempos letivos (50 minutos) 17 17

Educação Moral e Religiosa (facultativa) 1 1 1

Nota: cargas horárias semanais referentes ao ano letivo 2018/2019 e sujeitas a alterações após  elaboração do plano 
curricular de escola e a publicação de legislação relativa ao ensino secundário.



Alunos que pretendem um ensino:

- mais prático

- voltado para o mundo do trabalho

- em articulação com o setor empresarial 

local.

Alunos com o 9º ano ou equivalente

A QUEM SE A QUEM SE DESTINAM?DESTINAM?

Alunos que mais tarde, poderão prosseguir estudos 

de nível seguinte



COMO COMO FUNCIONAM?FUNCIONAM?

Aulas e avaliação por módulos e/ou UFCD

Formação em contexto de trabalho (estágio) no 11º e 

12º anos

Assiduidade de 90% em cada módulo/UFCD e 95% na 

FCT(estágio)

Duração de 3 anos letivos

Conclusão do curso com a aprovação em todos os 

módulos/UFCD, Estágio e PAP

Prova de Aptidão Profissional (no final do 12º ano)



Certificado do 12º Ano (não têm de realizar exames nacionais 

para concluir o ensino secundário)

Certificado Profissional (qualificação de nível 4 do CNQ)

Acesso a:

- Cursos Técnicos Superiores Profissionais de Nível 

5  (TeSP)

- Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

- Cursos Superiores (realizando os exames de acesso 

definidos por lei)

O QUE CONFEREM?O QUE CONFEREM?



PLANO GERAL DE ESTUDOSPLANO GERAL DE ESTUDOS

Componente
De

Formação 
Disciplinas

Horas Totais de 
Formação

Sociocultural

Português 320

Língua Estrangeira I ou II 220

Área de Integração 220

Educação Física 100

Tecnologias de Informação e Comunicação 100

Científica 2 ou 3 disciplinas 500

Técnica 
3 a 4 disciplinas >=1100

Formação em Contexto de Trabalho >=600



Vende produtos e/ou serviços 

em estabelecimentos 

comerciais, tendo em vista a 

satisfação dos clientes.



Onde pode trabalhar:
• Em empresas públicas e privadas como agente ou delegado comercial, promotor 

de vendas e/ou auxiliar administrativo

• Em estabelecimentos comerciais direcionados para a venda de bens e serviços e 

serviço pós venda

Atividades Principais:
• Atender e aconselhar clientes, tendo em vista a sua fidelização e a satisfação das 

suas necessidades.

• Processar a venda de produtos e/ou serviços, recorrendo a equipamento 

informático e outros meios disponíveis.

• Controlar a caixa, procedendo à sua abertura e fecho.

• Participar na organização e animação do estabelecimento comercial.

• …



Componente de 
formação

Disciplina
Horas 
Totais

Sociocultural 

Português 320

Língua Estrangeira 220

Área de Integração  220

Tecnologias da Informação e Comunicação  100

Educação Física 140

Cidadania e Desenvolvimento

Científica 
Matemática 300

Economia 200

Técnica 

Técnicas de Marketing e Publicidade 200

Atendimento e Gestão Comercial 300

Organização e Gestão de Empresas 400

Inglês/Espanhol Comercial 200

Formação em Contexto de Trabalho  600



Executa serviços de informação, animação e organização de eventos em 

empresas de turismo, de reservas em agências de viagens e de receção 

e acolhimento em unidades turísticas.



Onde pode trabalhar:
Em empresas e empreendimentos turísticos e hoteleiros, câmaras municipais, museus, 

companhias aéreas, operadores turísticos e agências de viagens. 

Atividades Principais:
• Desenvolver os serviços de informação, organização e animação de eventos em 

empresas de Turismo:
• prestar informações de carácter turístico sobre o país e sobre o local onde se encontra; 

• Organizar e acompanhar programas de animação

• …

• Executar serviços em agências de viagens
• prestar assistência em aeroportos; 

• realizar programas de viagens, conferências, etc.; 

• Organizar eventos e programas para grupos especiais; 

• …

• Executar serviços de receção e acolhimento em unidades turísticas
• prestar informação e promover produtos e serviços turísticos; 

• vender produtos e serviços turísticos; 

• efetuar as operações de reservas; 

• …



Componente de 
formação

Disciplina
Horas 
Totais

Sociocultural 

Português 320

Língua Estrangeira 220

Área de Integração  220

Tecnologias da Informação e Comunicação  100

Educação Física 140

Cidadania e Desenvolvimento

Científica 

Geografia 200

História da Cultura e das Artes 200

Matemática 100

Técnica 

Comunicar em Inglês 180

Turismo - Informação e Animação Turística 370

Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico 220

Operações Técnicas em Empresas Turísticas 330

Formação em Contexto de Trabalho  600



Planeia, coordena e executa as atividades de 

cozinha/pastelaria, respeitando as normas de higiene e 

segurança, em estabelecimentos de restauração e bebidas, 

integrados ou não em unidades hoteleiras, com vista a garantir 

um serviço de qualidade e satisfação do cliente.



Onde pode trabalhar:

Em unidades hoteleiras, restaurantes, cruzeiros, pastelarias, empresas de eventos e 

catering, cantinas escolares ou hospitalares, fábricas de panificação, …

Atividades Principais:

• Elaborar ementas e cartas de restaurante;

• Executar iguarias de cozinha regional, nacional e internacional;

• Executar diferentes tipos de sopas, cremes e aveludados;

• Confecionar entradas e acepipes variados;

• Executar corretamente o corte de legumes e preparar saladas simples e compostas;

• Preparar bases de pastelaria e sobremesas;

• Colaborar na aquisição de géneros alimentícios para a confeção diária das refeições;

• Executar serviços especiais (banquetes e buffets);

• Gerir a organização das tarefas de limpeza dos equipamentos e instalações;

• Zelar pelo cumprimento das regras de higiene e segurança alimentar;

• .…



Componente de 
formação

Disciplina
Horas 
Totais

Sociocultural 

Português 320

Língua Estrangeira 220

Área de Integração  220

Tecnologias da Informação e Comunicação  100

Educação Física 140

Cidadania e Desenvolvimento

Científica 

Matemática 200

Economia 200

Psicologia 100

Técnica 

Tecnologia Alimentar

1200
Gestão e Controlo

Comunicar em …

Serviços Cozinha-Pastelaria

Formação em Contexto de Trabalho  600



Organiza, orienta e executa a construção, manutenção e reparação de

avarias, em equipamentos ou materiais, das redes elétricas de distribuição

de energia em baixa, média e alta tensão, bem como trabalhos associados,

designadamente redes de telecomunicações, circuitos de automação e

comando, sinalização e proteção, de acordo com as normas de segurança,

higiene e saúde no trabalho, de proteção ambiental e regulamentos

específicos em vigor.



Onde pode trabalhar?

Por conta própria ou em empresas privadas ou públicas com necessidades ao nível da 

construção, manutenção ou reparação de instalações elétricas.

Atividades Principais:

Em redes elétricas de distribuição de energia (baixa, média e alta tensão), redes de 

telecomunicações, circuitos de automação e comando, sinalização e proteção, de acordo 

com as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho, de proteção ambiental e 

regulamentos específicos em vigor:

� Organiza, orienta, coordena e executa a construção, manutenção e reparação de 

avarias, em equipamentos elétricos/eletrónicos ou materiais

� Elabora orçamentos relativos à execução, manutenção e/ou reparação, efetuando, 

nomeadamente, os cálculos de materiais, equipamentos, mão-de-obra e tempos de 

trabalho. 

� Elabora relatórios e preenche documentação técnica relativa à atividade desenvolvida.



Componente de 
formação

Disciplina
Horas 
Totais

Sociocultural 

Português 320

Língua Estrangeira 220

Área de Integração  220

Tecnologias da Informação e Comunicação  100

Educação Física 140

Cidadania e Desenvolvimento

Científica 
Matemática 300

Físico-química 200

Técnica 

Eletricidade

1225
Tecnologias Aplicadas

Práticas Oficinais

Redes Elétricas

Formação em Contexto de Trabalho  600



Realiza, individualmente ou  em equipa, atividades de conceção, 

especificação, projeto, implementação, avaliação, suporte e 

manutenção de sistemas informáticos e de tecnologias de 

processamento e transmissão de dados e informações.



� Comércio de equipamentos informáticos. 

Onde pode trabalhar?

� Fornecedores de soluções informáticas de hardware e software

� Empresas de manutenção de equipamentos informáticos e redes de comunicação de 

dados

� Empresas e instituições detentoras de sistemas informáticos e redes de comunicação 

de dados

� Comércio de equipamentos informáticos. 

, políticas de 

Atividades Principais:

� Instalar, configurar e efetuar a manutenção de computadores, periféricos , estruturas 

e equipamentos de redes locais, sistemas operativos clientes e servidores, políticas de 

segurança em sistemas informáticos e aplicações informáticas;

� Desenvolver, distribuir, instalar e efetuar a manutenção de aplicações informáticas, 

utilizando ambientes e linguagens de programação procedimentais e visuais;

� Conceber, implementar e efetuar a manutenção de bases de dados;

� Planificar, executar e efetuar a manutenção de páginas Web;

� …



Componente de 
formação

Disciplina
Horas 
Totais

Sociocultural 

Português 320

Língua Estrangeira 220

Área de Integração  220

Tecnologias da Informação e Comunicação  100

Educação Física 140

Cidadania e Desenvolvimento

Científica 
Matemática 300

Físico-química 200

Técnica 

Arquitetura de Computadores 144

Sistemas Operativos 134

Redes de Comunicação 234

Programação e Sistemas de Informação 588

Formação em Contexto de Trabalho  600



Instala equipamentos e redes, faz a sua manutenção e administração. Tem  

também 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.



Onde pode trabalhar?

Em empresas fornecedoras de soluções informáticas de hardware, empresas de 

manutenção de equipamentos informáticos, empresas e instituições detentoras de 

sistemas informáticos e empresas vendedoras de equipamentos informáticos.

Montar,  instalar e configurar /utilizar computadores, isolados ou em rede, dispositivos 

Atividades Principais:

• Diagnosticar e corrigir falhas no funcionamento de sistemas informáticos;

• Montar,  instalar e configurar /utilizar computadores, isolados ou em rede, dispositivos 

e periféricos;

• Desenhar circuitos eletrónicos e conceber a montagem de circuitos impressos;

• Dominar as técnicas de soldadura de componentes eletrónicos;

• Conceber algoritmos em linguagens com intervenção direta sobre hardware e ou 

comunicação de dados;

• …



Componente de 
formação

Disciplina
Horas 
Totais

Sociocultural 

Português 320

Língua Estrangeira 220

Área de Integração  220

Tecnologias da Informação e Comunicação  100

Educação Física 140

Cidadania e Desenvolvimento

Científica 
Matemática 300

Físico-química 200

Técnica

Eletrónica Fundamental 242

Instalação e Manutenção de Equipamentos Informáticos 279

Sistemas Digitais e Arquitetura de Computadores 376

Comunicação de Dados 203

Formação em Contexto de Trabalho  600



Participa no planeamento, na organização e no desenvolvimento do treino 

de modalidades desportivas, individuais ou coletivas, bem como organiza e 

dinamiza atividades físicas e desportivas em contexto de ocupação de 

tempos livres, animação e lazer.



Onde pode trabalhar?

� Entidades com atividades de animação sócio desportiva e lazer; 

� Clubes e associações desportivas, recreativas e de desenvolvimento local;

� Empresas de atividades desportivas, de turismo e lazer.. 

Atividades Principais:

� Elaborar o plano anual de preparação da modalidade desportiva; 

� Coadjuvar na preparação de sessões de treino e aconselhamento aos praticantes na 

adoção de hábitos saudáveis e de cuidados de higiene;

� Participar na implementação de atividades, individuais ou de grupo, de melhoria da 

aptidão física, no âmbito do treino desportivo; 

� Participar na conceção e implementação de programas de atividades físicas e 

desportivas em contexto de animação e de ocupação de tempos livres

� …



Componente de 
formação

Disciplina
Horas 
Totais

Sociocultural 

Português 320

Língua Estrangeira 220

Área de Integração  220

Tecnologias da Informação e Comunicação  100

Educação Física 140

Cidadania e Desenvolvimento

Científica 

Estudo do Movimento 200

Matemática 200

Psicologia 100

Técnica 

Introdução ao desporto 225

Prática das atividades físicas e desportivas coletivas 325

Prática das atividades físicas e desportivas individuais 275

Exercício, condição física e saúde 375

Formação em Contexto de Trabalho  600



Morada

Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia

Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico 

Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira

Rua Luís de Camões

8800 - 415 Tavira  

Telefone 281 320 440

Correio 

Eletrónico
ofertaformativa@estavira.com

Website http://www.estavira.com/ 


