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Cursos Científico-Humanísticos
Correspondem a diferentes domínios do 
conhecimento e têm como objetivo principal 
a preparação para continuar os estudos no 
Ensino Superior. Conferem um diploma de 
Ensino Secundário (12º ano), bem como o 
nível 3 de qualificação do Quadro Nacional de 
Qualificações (QNQ).

Ciências e Tecnologias 
Tem por objetivo dotar o aluno de um conjunto 
de saberes e competências que lhe possibilita 
observar e organizar o espaço envolvente, bem 
como compreender as ciências e a tecnologia e 
reconhecer e relacionar as suas implicações na 
sociedade contemporânea.

Saídas Profissionais
Área da Tecnologia (Biotecnologia, Ciências da 
Computação, Informática,...)
Área de Educação Física e Desporto (Educação 
Física, Desporto,…)
Área da Engenharia (Elétrica e Eletrónica, 
Mecânica,…)
Área da Saúde (Medicina, Análises Clínicas e 
Saúde Pública, Radiologia,…)
Área das Ciências (Biologia, Química, 
Matemática,…)

Línguas e Humanidades 
Tem por objetivo dotar o aluno de um 
conjunto de saberes que lhe possibilita o 
estabelecimento de relações entre o passado 
e presente, a interpretação do mundo atual e a 
intervenção sobre a realidade e sobre o espaço 
em que ela se inscreve.

Técnico de Gestão e Programação 
de Sistema Informáticos
É o profissional qualificado apto a realizar, de 
forma autónoma ou integrado numa 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.

Técnico de Turismo 
É o profissional que 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.

Técnico de Desenho de Mobiliário
É o profissional que elabora desenhos técnicos 
de mobiliário, produtos ou equipamentos a partir 
de protótipos e/ou desenhos socorrendo-se 
de um conjunto de ferramentas e/ou sistemas 
informáticos que garantam a exequibilidade 
técnica da construção da peça.

Técnico de Multimédia
É o profissional qualificado apto a exercer 
profissões ligadas ao desenho e produção 
digital de conteúdos multimédia e a 
desempenhar tarefas de caráter técnico e 
artístico com vista à criação de soluções 
interativas de comunicação.

Condições de Ingresso 
Conclusão do 9º ano/ CEF/ Vocacional.

Para mais informação sobre o currículo 
dos cursos
Prosseguimento de estudos (http://www.dgidc.min-edu.pt)
Cursos profissionais (http://www.anqep.gov.pt/default.aspx)

Saídas Profissionais
Área das Humanidades (Turismo, Guia Intérprete, 
Sociologia, Direito, Relações Internacionais, 
Educação de Infância, Serviço Social,...)
Área das Línguas e Literaturas (Escritor, Estudos 
Europeus, Dramaturgo, Jornalista,  Tradutor, 
Professor, Locutor/Apresentador, Ciências da 
Educação,...)

Condições de Ingresso 
Conclusão do 9º ano com realização de Provas 
Finais a Língua Portuguesa e Matemática.

Curso Vocacional de 
Ensino Básico
Curso vocacional de nível básico (2 anos) que 
permite a aquisição de conhecimentos em 
disciplinas estruturantes, como o português, 
a matemática e o inglês, como o primeiro 
contacto com diferentes atividades vocacionais 
(Artes, Informática e Comércio), assentes 
no envolvimento de empresas, entidades 
e instituições parceiras, sediadas na área 
geográfica do agrupamento.
 
Destinatários 
Percurso alternativo para alunos com mais de 
13 anos que manifestem constrangimentos com 
os estudos do ensino geral.

Cursos Profissionais 
São uma modalidade do nível secundário de 
educação, caraterizada por uma forte ligação 
com o mundo profissional, e que garante a 
Certificação Escolar equivalente ao 12º ano de 
escolaridade e a Certificação Profissional de 
nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações 
(QNQ).

ESCOLAS DO AGRUPAMENTO
Jardim de Infância de São Marcos
Escola Básica do Muro 
Escola Básica da Serrinha 
Escola Básica n.º1 de Rebordosa
Escola Básica de Vilela
Escola Básica e Secundária de Rebordosa
Escola Básica e Secundária de Vilela [Sede]

Projetos
Clube Europeu, Clube da Floresta, Eno Tree 
Planting Day, N.O.M.E.S., Desporto Escolar, 
Projetos Internacionais.

MISSÃO
Promover o desenvolvimento integral do 
aluno, apostando na formação de cidadãos 
autónomos, críticos, empreendedores, 
solidários e preparados para intervir 
conscientemente num mundo em constante 
mudança.

VISÃO
Ser um agrupamento de referência que se 
distinga pela sua dinâmica e qualidade, 
onde se vençam desafios e se ultrapassem 
diferenças, promovendo a integração e 
participação da comunidade.


