
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; 

Área da Engenharia (Elétrica e Eletrónica, 

Mecânica,…); 

Área da Saúde (Medicina, Análises Clínicas 

e Saúde Pública, Radiologia,…); 

Área das Ciências (Biologia, Química, 

Matemática,…).

Animador Sociocultural 1

O profissional qualificado apto 
a promover o desenvolvimento 
sociocultural de grupos e comunidades, 
organizando, coordenando e/ou 
desenvolvendo actividades de animação 
de caráter cultural, educativo, social, 
lúdico e recreativo.

Técnico de Apoio à 
Gestão Desportiva 2

O profissional qualificado apto a 
colaborar na gestão e manutenção 
de instalações e de equipamentos 
desportivos e participar na conceção, 
desenvolvimento e avaliação de 
programas, atividades e eventos 
desportivos em diversos contextos 
organizacionais.

Técnico de Design Gráfico 1

O profissional qualificado apto 
a conceber e maquetizar objetos 
gráficos bi e tridimensionais utilizando 
meios eletrónicos e manuais, 
bem como preparar a arte final 
para a impressão e acompanhar 
os processos de pré-impressão e 
impressão.

Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas 
Informáticos 1

O profissional qualificado que possui 
competências para 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.

Condições de Ingresso 
Conclusão do 9º ano ou formação 
equivalente.

1 Escola Básica e Secundária de Vilela
2 Escola Básica e Secundária de Rebordosa

OFERTA FORMATIVA  
2016 · 2017

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.

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 9.º ano com realização 
de Provas Finais a Língua Portuguesa
e Matemática.

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 (12.º ano), bem 
como o nível 3 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ).

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


