
CURSOS  
 COM APOIO FINANCEIRO 

Agrupamento de Escolas de 

Redondo 

Escola Básica e Secundária 

Dr. Hernâni Cidade  

 

Ciclo de Formação 2020-2023 

 Manuais de apoio às disciplinas,  

máquinas de calcular e fotocópias, 

são disponibilizados aos alunos.  

 Nas saídas de campo (visitas de estu-

do) o aluno tem direito aos trans-

portes  e entradas em museus e out-

ros locais a visitar. 

 Na FCT (estágio)  os alunos  tem 

direito a subsídio  de refeição  e 

transporte  e ainda subsídio de 

alojamento se a distância  o justificar. 

 Os alunos/formandos tem direito à  

refeição  (o refeitório escolar) e 

subsídio de  transporte em cada dia 

útil de formação. 

Cursos Profissionais 

Técnico(a) de Ação Educativa 

Organização: 
Escola - Sede 
Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade 
Av.ª Dr. Domingos Rosado 

7170-029 Redondo 

Telefone-266909215 Fax-266909890 

Email da Direção: aeredondo1@gmail.com  

PERFIL DE DESEMPENHO 
As atividades fundamentais a desempe-

nhar por este profissional são: 
 

 
1— Cuidar, apoiar, vigiar e acompanhar 

crianças e jovens sob a orientação de ou-
tros profissionais. 

 
2— Apoiar o planeamento, organização e 
execução de actividades do quotidiano, de 

tempos livres e ou pedagógicos. 
 

3— Contribuir para o desenvolvimento in-
tegral e bem-estar das crianças e jovens, 
no respeito pelos princípios de seguranças 

e deontologia profissional. 
 
  
 

mailto:aeredondo1@gmail.com


Plano de Estudos 

PARA QUEM 

   concluiu o 9º ano de escolaridade  

       ou formação equivalente; 

não exclui a hipótese de, mais tarde, prosseguir 
estudos. 

procura um ensino mais prático e voltado para o 
mundo do trabalho; 

O QUE SÃO 

Técnico(a) de Ação Educativa Cursos Profissionais 

CERTIFICAÇÃO 

 Os cursos profissionais são uma modalidade 

de educação, inserida no ensino secundário, que 

se carateriza por uma forte ligação com o mun-

do profissional. A aprendizagem  valoriza o  de-

senvolvimento de competências para o exercício 

de uma profissão, em articulação com o setor 

empresarial local. 

A conclusão de um Curso Profissional 

confere: 
 

Um diploma de equivalência ao Ensino Secundário. 

ž Uma qualificação profissional (nível 4). 

 
Prepara: 

ž ž O acesso a formações pós-secundárias Cursos Téc-

nicos Superiores Profissionais (nível 5). 

ž ž O acesso ao Ensino Superior. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 

O curso tem como objetivo formar um profis-

sional qualificado apto a colaborar com o edu-

cador de infância, no desenvolvimento e na 

organização de atividades educacionais entre 

outros em: 

 

ž Creches; 

ž Jardins de Infância; 

ž ATL; 

ž Serviços educativos de museus; 

ž Bibliotecas Infanto-Juvenis;  

ž Centros de Acolhimento; 

ž Hospitais; 

ž Outros Centros de Atendimento à Infância 

e Juventude. 

 

Componen-
tes de for-
mação 

Disciplinas 

 

Total 
de  

horas 

Sócio-
cultural 

 
 

 

Português 
Língua Estrangeira 
Área de Integração 
TIC 
Educação Física  

(E. Moral e Religiosa)* 

320 
220 
220 
100 
140 

(81)* 

 Subtotal 

 

1000 

(1081)* 

Científica 

 

Psicologia 
Sociologia 
Matemática 

200 
200 
100 

 

 

Subtotal 500 

Técnica 

 

Saúde Infantil 
Expressão Plástica e 
Musical 
Técnica Pedagógica  
Intervenção Social e 
Educativa 
Formação em Contexto 
de Trabalho  

 

250 
250 

 
275 
375 

 
600 

 

 

 

Subtotal 

 

1750 

 

Total de horas do curso 

 

3250 

(3331)* 

*  disciplina de frequência facultativa 


