Agrupamento de Escolas
Dr. Jorge Augusto Correia - Tavira

Oferta Formativa
2022-2023
Ensino Secundário

Estudar em Tavira…

Prosseguimento de estudos
no ensino secundário

Cursos
CientíficoHumanísticos

9º ano
concluído!
E agora?

Cursos
Profissionais

Cursos Científico-Humanísticos

Ciências
e
Tecnologias

Línguas
e
Humanidades

Ciências
Socioeconómicas

Artes
Visuais

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
COMPONENTES DE
FORMAÇÃO

10º

11º

12º

Português

4

4

6

Língua Estrangeira I, II ou III **

3

3

-

Filosofia

3

3

-

3

3

3

5

5

6

7

7

-

7

7

-

6

6

-

6

6

-

Educação Física
Matemática A
Escolher duas disciplinas: **

Física e Química A
Biologia e Geologia
ESPECÍFICA

Geometria Descritiva A
…
Escolher duas disciplinas : **

A

B
Educação Moral e Religiosa (facultativa)

Cidadania e Desenvolvimento***

GERAL

Carga Horária Semanal *

DISCIPLINAS

------------1

1

3

3
1

* cargas horárias semanais referentes ao ano letivo 2021/2022 e sujeitas a alterações após elaboração do projeto curricular do
agrupamento e publicação de legislação relativa ao ensino secundário.
** abertura da disciplina condicionada à inscrição de um número mínimo de alunos.
*** a implementar de acordo com a estratégia de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento do agrupamento e projeto curricular do
agrupamento

LÍNGUAS E HUMANIDADES

LÍNGUAS E HUMANIDADES
COMPONENTES DE
FORMAÇÃO

10º

11º

12º

Português

4

4

6

Língua Estrangeira I, II ou III **

3

3

--

Filosofia

3

3

--

3

3

3

5

5

6

6

6

--

6

6

--

6

6

--

6

6

--

Educação Física

História A
Escolher duas disciplinas: **

Geografia A
Matemática Aplicada às Ciências Sociais
ESPECÍFICA

Língua Estrangeira I, II ou III**
…
Escolher duas disciplinas: **

A
B
Educação Moral e Religiosa (facultativa)

Cidadania e Desenvolvimento***

GERAL

Carga Horária Semanal *

DISCIPLINAS

------------1

1

3
3
1

* cargas horárias semanais referentes ao ano letivo 2021/2022 e sujeitas a alterações após elaboração do projeto curricular do
agrupamento e publicação de legislação relativa ao ensino secundário.
** abertura da disciplina condicionada à inscrição de um número mínimo de alunos.
*** a implementar de acordo com a estratégia de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento do agrupamento e projeto curricular do
agrupamento

CIÊNCIAS SOCIO-ECONÓMICAS

CIÊNCIAS SOCIO-ECONÓMICAS
COMPONENTES DE
FORMAÇÃO

10º

11º

12º

Português

4

4

6

Língua Estrangeira I, II ou III **

3

3

-

Filosofia

3

3

-

3

3

3

5

5

6

6

6

--

6

6

--

6

6

--

6

6

--

Educação Física

Matemática A
Escolher duas disciplinas: **

Economia A
Geografia A
ESPECÍFICA

História B
…
Escolher duas disciplinas: **

A
B
Educação Moral e Religiosa (facultativa)

Cidadania e Desenvolvimento***

GERAL

Carga Horária Semanal *

DISCIPLINAS

------------1

1

3
3
1

* cargas horárias semanais referentes ao ano letivo 2021/2022 e sujeitas a alterações após elaboração do projeto curricular do
agrupamento e publicação de legislação relativa ao ensino secundário.
** abertura da disciplina condicionada à inscrição de um número mínimo de alunos.
*** a implementar de acordo com a estratégia de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento do agrupamento e projeto curricular do
agrupamento

ARTES VISUAIS

ARTES VISUAIS
COMPONENTES DE
FORMAÇÃO

10º

11º

12º

Português

4

4

6

Língua Estrangeira I, II ou III **

3

3

-

Filosofia

3

3

-

3

3

3

5

5

6

6

6

--

6

6

--

6

6

--

6

6

--

Educação Física
Desenho A
Escolher duas disciplinas: **
História da Cultura e das Artes

Matemática B
ESPECÍFICA

Geometria Descritiva A
…
Escolher duas disciplinas: **
A
B

Educação Moral e Religiosa (facultativa)

Cidadania e Desenvolvimento***

GERAL

Carga Horária Semanal *

DISCIPLINAS

------------1

1

3
3
1

* cargas horárias semanais referentes ao ano letivo 2021/2022 e sujeitas a alterações após elaboração do projeto curricular do
agrupamento e publicação de legislação relativa ao ensino secundário.
** abertura da disciplina condicionada à inscrição de um número mínimo de alunos.
*** a implementar de acordo com a estratégia de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento do agrupamento e projeto curricular do
agrupamento

COMBINAÇÕES SUGERIDAS PARA A FORMAÇÃO
ESPECÍFICA DOS CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS
CIÊNCIAS E
TECNOLOGIAS

LÍNGUAS E
HUMANIDADES

Física e Química A

1ª

CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS

Geografia A

1ª

ARTES VISUAIS
História da Cultura e
Das Artes

Economia A

1ª

1ª

Biologia e Geologia

Matemática Aplicada
às Ciências Sociais

Geografia A

Matemática B

Física e Química A

Matemática Aplicada
às Ciências Sociais

Economia A

História da Cultura e
Das Artes

2ª

2ª

2ª

2ª

Geometria Descritiva
A

Língua Estrangeira II
ou III

História B

Geometria Descritiva
A

Biologia e Geologia

Geografia A

Economia A

História da Cultura e
Das Artes

3ª

3ª
Língua Estrangeira II
ou III

3ª
Língua Estrangeira II
ou III

3ª
Língua Estrangeira II
ou III

Língua Estrangeira II
ou III

Cursos Profissionais
A QUEM SE DESTINAM?
Alunos com o 9º ano ou equivalente.
Alunos que pretendem um ensino:
- mais prático;
- voltado para o mundo do trabalho;
- em articulação com o setor empresarial local.
Alunos que mais tarde, poderão prosseguir estudos de
nível seguinte.

Cursos Profissionais
COMO FUNCIONAM?
Duração de 3 anos letivos
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)
Prova de Aptidão Profissional (PAP) no final do 12º ano

Conclusão do curso com a aprovação em todos os
módulos/UFCD, FCT(Estágio) e PAP

Cursos Profissionais
O QUE CONFEREM?
Certificado escolar do 12º Ano (não têm de realizar exames
nacionais para concluir o ensino secundário)

Certificado Profissional (qualificação de nível 4 do CNQ)

Cursos Profissionais
PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS
Cursos Técnicos Superiores Profissionais de Nível 5 (TeSP)

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
Cursos Superiores:
*Concurso de acesso ao ensino superior: necessário realizar
exame nacional de acesso ao curso
*Concurso especial para alunos oriundos de cursos
profissionais: realizam provas específicas na instituição de
ensino superior a que se candidatam (Língua e cultura
portuguesas e prova especifica de acordo com o curso a que
se candidata )

Cursos Profissionais
PLANO GERAL DE ESTUDOS
Componentes
de Formação

Total de
horas

Língua Estrangeira I, II ou III
Sociocultural Área de Integração
Tecnologias de Informação e Comunicação / Oferta de Escola.
Educação Física
Científica

2 a 3 disciplinas

Tecnológica

3 a 4 disciplinas
Ou
Unidades de Formação de Curta Duração

Formação em Contexto de Trabalho

Educação Moral e Religiosa (oferta obrigatória , frequência facultativa)
Carga horária total do curso

Cidadania e Desenvolvimento

Português

(a implementar de acordo com a estratégia de Educação para a
Cidadania e Desenvolvimento e projeto curricular do agrupamento)

Disciplinas

320
220
220
100
140
500
1000 a
1300
600 a 840

> 81 horas
3100 a
3440

Cursos Profissionais
CICLO DE ESTUDOS 2022-2025
Técnico/a Comercial
Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas
Informáticos
Técnico/a de Ação Educativa
Técnico/a de Turismo

Técnico/a de Desporto
Técnico/a de Proteção Civil

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;
• Efetuar o controlo quantitativo e qualitativo de produtos;
• Assegurar o serviço pós-venda, recebendo e analisando reclamações com vista à sua
resolução, procedendo à troca de produtos e a reembolsos, tratando de devoluções e de
outras situações colocadas pelos clientes;
• Proceder à organização da documentação relativa ao processo de venda;
• …

Prosseguimento de estudos na UALg:
TESP em Contabilidade / Licenciatura em Economia

Componente de
formação
Português

320

Língua Estrangeira

220

Área de Integração

220

Tecnologias da Informação e Comunicação
Educação Física
Científica

Matemática

Economia
Técnicas de Marketing e Publicidade

Técnica

Atendimento e Gestão Comercial

Cidadania e Desenvolvimento

Sociocultural

Horas
Totais

Disciplina

100
140
300

200
200
300

Organização e Gestão de Empresas

400

Inglês/Espanhol Comercial

200

Formação em Contexto de Trabalho

600

Educação Moral e Religiosa (oferta obrigatória , frequência facultativa)

>81

Para mais informações sobre o curso consultar https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/7371

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.

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 públicas ou privadas detentoras de sistemas informáticos e
redes de comunicação de dados;
• Comércio de equipamentos informáticos.
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;
• …
Prosseguimento de estudos na UALg:
TESP em Sistemas e Tecnologias de Informação / Licenciatura em Engenharia
Informática

Componente de
formação
Português

320

Língua Estrangeira

220

Área de Integração

220

Tecnologias da Informação e Comunicação
Educação Física

Científica

Matemática
Físico-química
Arquitetura de Computadores

Técnica

Sistemas Operativos

Cidadania e Desenvolvimento

Sociocultural

Horas
Totais

Disciplina

100
140
300
200
144
134

Redes de Comunicação

234

Programação e Sistemas de Informação

588

Formação em Contexto de Trabalho

600

Educação Moral e Religiosa (oferta obrigatória , frequência facultativa)

>81

Para mais informações sobre o curso consultar https://anqep.gov.pt/np4/240.html

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 pedagógicas,
contribuindo para o desenvolvimento integral e bem-estar das crianças
e jovens, no respeito pelos princípios de segurança e deontologia
profissional.

Onde pode trabalhar:
• Escolas, infantários, creches e jardins-de-infância;
• Instituições de solidariedade social;
• Internatos e outras estruturas de apoio escolar e familiar.

Atividades Principais:
• Colaborar na planificação, organização e execução de atividades a desenvolver com crianças
e jovens em diferentes contextos de atuação;
• Vigiar, acompanhar e apoiar crianças e jovens, no desenvolvimento das atividades previstas,
garantindo e promovendo a sua segurança em todos os momentos;
• Acompanhar e apoiar crianças e jovens no desenvolvimento das atividades de higiene
pessoal;
• Organizar refeições e acompanhar e apoiar 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;
• Detetar e reportar superiormente eventuais problemas de saúde e de desenvolvimento ou
outros respeitantes às rotinas diárias das crianças e jovens;
• .…

Prosseguimento de estudos na UALg:
Licenciatura em Educação Básica

Componente de
formação
Português

320

Língua Estrangeira

220

Área de Integração

220

Tecnologias da Informação e Comunicação
Educação Física
Sociologia

Científica

Psicologia
Matemática
Técnicas de Animação e Expressões Artísticas

Técnica

Cidadania e Desenvolvimento

Sociocultural

Horas
Totais

Disciplina

100
140
200

200
100
525

Higiene, Saúde e Segurança Infantil

200

Respostas Educativas e Sociais

150

Desenvolvimento Infantil e Necessidades Específicas

225

Formação em Contexto de Trabalho

600

Educação Moral e Religiosa (oferta obrigatória , frequência facultativa)

>81

Para mais informações sobre o curso consultar https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/7321

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 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;
…

Prosseguimento de estudos na UAlg:
TESP Gestão de Animação Turística / Licenciatura em Turismo / Licenciatura em Gestão
Hoteleira

Componente de
formação
Português

320

Língua Estrangeira

220

Área de Integração

220

Tecnologias da Informação e Comunicação
Educação Física
Geografia

Científica

História da Cultura e das Artes
Matemática
Comunicar em Inglês

Técnica

Cidadania e Desenvolvimento

Sociocultural

Horas
Totais

Disciplina

100
140
200

200
100
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

Educação Moral e Religiosa (oferta obrigatória , frequência facultativa)

>81

Para mais informações sobre o curso consultar https://anqep.gov.pt/np4/240.html

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
• Organizar a participação e orientar os praticantes em competição, com supervisão de
um técnico de grau superior;
• Coadjuvar o técnico superior no aconselhamento aos praticantes na adoção de
hábitos saudáveis e de cuidados de higiene na sua vida quotidiana.
• …
Prosseguimento de estudos na UALg:
Licenciatura em Desporto

Componente de
formação
Português

320

Língua Estrangeira

220

Área de Integração

220

Tecnologias da Informação e Comunicação
Educação Física

Estudo do Movimento
Científica

Matemática
Psicologia
Introdução ao desporto

Técnica

Cidadania e Desenvolvimento

Sociocultural

Horas
Totais

Disciplina

100
140

200
200
100
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

Educação Moral e Religiosa (oferta obrigatória , frequência facultativa)

>81

Para mais informações sobre o curso consultar https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/7341

Desenvolve atividades de prevenção de riscos coletivos inerentes a
situações de acidente grave ou catástrofe, assim como participa no
planeamento de atividades de atenuação dos seus efeitos, de proteção,
socorro e assistência às pessoas e bens em perigo quando aquelas
situações ocorram.

Onde pode trabalhar?
▪ Autarquias;
▪ Bombeiros;
▪ Autoridade Nacional de Proteção Civil;
▪ Gabinetes de segurança em empresas públicas e privadas;
▪ Empresas de consultoria em segurança e gestão de risco.
Atividades Principais:
• Participar no levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos coletivos de
origem natural ou tecnológica;
• Participar no planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salvamento,
a prestação de socorro e de assistência, bem como a evacuação, alojamento e
abastecimento das populações;
• Participar em vistorias e auditorias de segurança no domínio da proteção civil;
• Participar na implementação de projetos em proteção civil;
• Participar em campanhas de informação e formação das populações, visando a sua
sensibilização em matéria de autoproteção e de colaboração com as autoridades;
• …
Prosseguimento de estudos:
TESP Proteção Civil, TESP Proteção Civil e Socorro (Lisboa, Portalegre, …),

Componente de
formação
Português

320

Língua Estrangeira

220

Área de Integração

220

Tecnologias da Informação e Comunicação
Educação Física
Matemática
Científica

Físico-química
Biologia e Geologia
Organização, Gestão e Planeamento

Técnica

Tecnologias e Processos
Meio Ambiente e Proteção Civil

Cidadania e Desenvolvimento

Sociocultural

Horas
Totais

Disciplina

100
140
200
150
150

1200

Relações Públicas
Formação em Contexto de Trabalho

600

Educação Moral e Religiosa (oferta obrigatória , frequência facultativa)

>81

Para mais informações sobre o curso consultar https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/7359

Para mais informações:
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
281 320 440

ofertaformativa@aejactavira.pt
http://www.estavira.com/

