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Cursos Profissionais
Publicado em Cursos Profissionais
Os Cursos Profissionais são um dos percursos do nível secundário de educação, caracterizado por
uma forte ligação com o mundo profissional.
A aprendizagem realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de competências para o
exercício de uma profissão, em articulação com o sector empresarial local.
Técnico de Modelista de Vestuário
O Modelista de Vestuário é o profissional que executa e adapta moldes de peças de vestuário,
procede à sua confeção e faz reajustes quando necessário.
Técnico de Restauração (variante Restaurante-Bar)
O Técnico de Restaurante/Bar é o profissional que, no domínio das normas de segurança e higiene
alimentar, planifica, dirige e efetua o serviço de alimentos e bebidas à mesa e ao balcão, em
estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras.
Técnico de Multimédia
O Técnico de Multimédia é um profissional qualificado apto a exercer profissões ligadas ao desenho
e produção digital de conteúdos multimédia e a desempenhar tarefas de carácter técnico e artístico
com vista à criação de soluções interativas de comunicação.
Técnico de Comércio
O Técnico de Multimédia é um profissional qualificado apto a exercer profissões ligadas ao desenho
e produção digital de conteúdos multimédia e a desempenhar tarefas de carácter técnico e artístico
com vista à criação de soluções interativas de comunicação.

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

Ciências e Tecnologias:







Área das Tecnologias
Área de Educação Física e Desporto
Área da Engenharia
Área da Saúde
Área das Ciências
Áreas de Agricultura e Recursos Naturais

Ciências Socioeconómicas




Área de Economia, Gestão e Contabilidade
Área de Direito, Ciências Sociais e Humanidades
Área das Ciências

Línguas e Humanidades





Área de Direito, Ciências Sociais e Humanidades
Áreas de Humanidades, Secretariado e Tradução
Área de Ciências da Educação
Área do Turismo

Artes Visuais


Áreas de Arquitetura, Artes Plásticas e Design

