
SPO- Serviço de Psicologia e Orientação 



Cursos  
Científico-Humanísticos 

Ciências e  
Tecnologias  

Ciências  
Socioeconómicas 

Línguas e  
Humanidades 

Artes Visuais 
Técnico(a)  

de Desenho Digital 3D 
Técnico/a de 

 apoio psicossocial 

CEF    Tipo 3 (Nível 3) - 1 ano 
 Instalação e Operação 
 de Sistemas Informáticos 

SPO- Serviço de Psicologia e Orientação 

 

Técnico/a de 
 análises laboratoriais 

 

 

Técnico/a de 
 eletricidade, automação  

e computadores 
 

  Curso vocacional  -  2 anos 

    Curso vocacional  -  1 ano 

Agrupamento de Escolas do Fundão 
 

 Ensino regular 

    Ensino articulado 

   Ensino regular     Curso vocacional  -  1 ano         Ensino articulado 

 
Cursos Profissionais 

 



     9º Ano… E agora? 
 

Vou continuar  
a estudar? 

 

 
Quero ir para o  

Ensino  
Superior 

 

 
Não quero/não sei se 

 quero ir para 
 o Ensino Superior 

 

Cursos Profissionais 
Cursos Científico- 

Humanísticos 



O que são?  
São um dos percursos possíveis do ensino Secundário, com uma forte ligação ao mundo 
profissional; 
Um percurso formativo mais prático e voltado para o mundo do trabalho;  
Permitem a possibilidade  de prosseguir estudos no ensino superior. 
 
Condições de Acesso    
9º ano de escolaridade ou formação equivalente 
 
Principais Objectivos    
Contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais para o exercício de 
uma profissão;  
Privilegiar as ofertas formativas que correspondem às necessidades de trabalho locais e regionais; 
Preparar o acesso a formações pós-secundárias ou ao ensino superior.  

Certificação              
 Curso do nível secundário de educação; 
 Qualificação profissional de nível 4. 
 

 
 

 



 

Cursos Profissionais 
  

                                                        

Componentes 
 

Eletrónica, Automação e 
Computadores 

Análise 
Laboratorial 

Psicossocial 

 

Desenho Digital 3D  
 

  
  
  

Formação 

Sociocultural 

Português 

Língua Estrangeira  

Área de Integração 

Educação Física 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

  
 
 
 

Formação 

Científica 

Matemática 
 

Física e Química 

Matemática 
 

Física e Química 

Matemática 
 

Psicologia 
 

Sociologia 

Matemática 
 

História da Cultura e das 
Artes 

 
Geometria Descritiva 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

Formação 

Técnica 

Eletricidade e Eletrónica 
 

Tecnologias Aplicadas 
 
 

Sistemas Digitais 
 
 

Automação e Comando 

Química Aplicada 
 

Tecnologia Química 
 

Qualidade Segurança e 
Ambiente 

 
Análises Químicas 

Área de Expressões 
 

Comunidade e Intervenção 
Social 

 
Animação Sociocultural 

 
Psicopatologia Geral 

Desenho de 
Representação e 

Comunicação  
 

Desenho Técnico e 
Análise Gráfica  

 
Construção e 

Representação Digital 
 

Desenho Digital e 
Modelação Tridimensional 

Formação em Contexto Trabalho 
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Componentes de 
Formação 

Disciplinas 

 
 
 

Formação 
Sociocultural 

 

Português 

Língua Estrangeira 

Área de Integração 

Educação Física 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

 
Formação 
Científica 

 

Matemática 

Física e Química 

Química Aplicada 

 
 

Formação 
Técnica 

  Tecnologia Química 

  Qualidade Segurança e Ambiente 

  Análises Químicas 

  Formação em Contexto Trabalho 



      Curso Profissional                     
            Técnico (a) de Análise Laboratorial 

 

Quem é? 

É o profissional qualificado para no domínio dos princípios e das técnicas de análise qualitativa, 
quantitativa e instrumental, realizar ensaios, registar e interpretar os resultados, seleccionando os 
métodos e as técnicas mais adequadas, para aplicação em contexto laboratorial e/ou em processos 
químicos. 
 

Local de 
trabalho 

Indústria (Química; Alimentar; Têxtil; Biológica)  
Laboratórios de Análises Clínicas  
Autarquias  
 

 

 

 

 

Principais 
competências 

 Identificar e realizar os principais ensaios e análises por sector de atividade; 
Aplicar as técnicas de análise química e selecionar as que melhor se adaptam à resolução de um dado 
problema; 
Recolher e preparar amostras de substâncias e produtos a analisar; 
Realizar ensaios físico-químicos e/ou microbiológicos; 
Realizar análises qualitativas, quantitativas e instrumentais; 
Relacionar métodos e técnicas analíticas a cada processo/atividade; 
Interpretar resultados de ensaios e análises propondo soluções de alteração dos parâmetros; 
Criticar resultados de ensaios e análises; 
Realizar tratamento e processamento de dados informaticamente; 
Medir e controlar variáveis dos processos físico-químicos e/ou biológicos; 
Colaborar na definição e pôr em prática normas de segurança, saúde e ambiente e qualidade; 
Armazenar e classificar produtos químicos tendo em conta a análise de risco do produto; 
Realizar a gestão de stocks de reagentes; 
Realizar gestão de resíduos tóxicos e/ou perigosos; 
Identificar processos e tecnologias dos diversos subsectores da indústria química. 



Componentes de 
Formação 

Disciplinas 

 
 
 
 

Formação 
Sociocultural 

 

Português 

Língua Estrangeira 

Área de Integração 

Educação Física 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

Formação 
Científica 

Matemática Aplicada 

Física e Química 

 
 
 

Formação 
Técnica 

 

  Eletricidade e Eletrónica 

  Tecnologias Aplicadas 

  Sistemas Digitais 

  Automação e Comando 

  Formação em Contexto Trabalho 



Curso Profissional                   
  Técnico (a) de Eletrónica, Automação e Computadores 

 

 

Quem é? 

 

 

 
O técnico de eletrónica, automação e comando é o profissional qualificado apto a desempenhar tarefas de 
carácter técnico relacionadas com a instalação, manutenção e reparação de equipamentos eletrónicos, 
assegurando a otimização do seu funcionamento, no respeito pelas normas de higiene e segurança e pelos 
regulamentos específicos. 

 

 

 

 

Principais 
competências 

 
1. Analisar desenhos esquemáticos de peças e equipamentos eletrónicos, nomeadamente, instruções 
técnicas dos manuais de fabrico e esquemas eletrónicos a fim de proceder à sua instalação, manutenção 
ou reparação. 
2. Executar reparações em componentes eletrónicos de computadores e periféricos (“hardware”) utilizando 
os procedimentos e instrumentos adequados, a fim de assegurar o seu adequado funcionamento e 
respeitando as normas de segurança de pessoas e equipamentos 
  
3. Efetuar a instalação, manutenção e reparação de equipamentos e sistemas elementares de eletrónica. 
  
4. Prestar assistência técnica a clientes esclarecendo possíveis dúvidas sobre o funcionamento de 
equipamentos eletrónicos que repara. 
  
5. Efetuar a limpeza e conservação dos equipamentos eletrónicos nomeadamente lubrificações e afinações, 
tendo em conta a otimização de funcionamento dos mesmos. 
  
6. Elaborar relatórios e preencher documentação técnica relativa à atividade desenvolvida. 



Componentes de 
Formação 

Disciplinas 

 
 
 
 

Formação 
Sociocultural 

 

Português 

Língua Estrangeira 

Área de Integração 

Educação Física 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

 
 

Formação 
Científica 

 

Psicologia 

Matemática 

Sociologia 

 
 
 

Formação 
Técnica 

 

  Área de Expressões 

 Comunidade e Intervenção Social 

  Animação Sociocultural 

  Psicopatologia Geral 

  Formação em Contexto Trabalho 



Curso Profissional                     
   Técnico (a) de Apoio Psicossocial  

 

Quem é? 

 

Local de 
trabalho 

 

O Técnico de Apoio Psicossocial é o profissional qualificado apto a promover, autonomamente ou 
integrado em equipas multidisciplinares, o desenvolvimento psicossocial de grupo e comunidades no 
domínio dos cuidados sociais e de saúde e da intervenção social e comunitária. 
  
Unidades de educação (Jardins de Infância, etc) 
ATL 
Lares e centros de dia 
Unidades de saúde 

 

 

 

 

Principais 
competências 

Intervir junto de indivíduos, grupos, comunidades, ou populações com necessidades específicas, 
promovendo o seu desenvolvimento pessoal e sociocomunitário; 
Planear, organizar e promover atividades de carácter educativo, cultural, social, lúdico pedagógico e 
sócio terapêutico, em contexto institucional, na comunidade ou no domicílio, tendo em conta as 
necessidades do grupo e dos indivíduos, com vista a melhorar a sua qualidade de vida e a sua inserção 
e interação sociais; 
Intervir em comunidades em que não sejam detetadas necessidades especiais, nomeadamente 
escolas, lares de terceira idade, centros de ATL; 
Promover o acompanhamento e a reinserção de crianças e jovens institucionalizados; 
Participar em equipas pluridisciplinares que desenvolvam atividades no âmbito da Educação para a 
Saúde; 
Contribuir para uma efetiva comunicação intrainstitucional na relação com o doente e seus familiares; 
Desenvolver atividades lúdico-terapêuticas nas Unidades de Saúde, avaliando e registando a conduta 
e o desempenho global dos doentes, e acompanhá-los em visitas de estudo relacionadas com a área 
ocupacional e saídas de socialização. 



Componentes de Formação Disciplinas 

 
 
 
 

Formação 
Sociocultural 

 

Português 

Língua Estrangeira 

Área de Integração  

Educação Física 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

 
 

Formação 
Científica 

 

Matemática 

História da Cultura e das Artes 

Geometria Descritiva 

 
 

Formação 
Técnica 

 

Desenho de Representação e Comunicação  

Desenho Técnico e Análise Gráfica  

Construção e Representação Digital 

Desenho Digital e Modelação Tridimensional 

Formação em Contexto Trabalho 



Curso Profissional                 
             Técnico(a) de Desenho Digital 3D  

 

Quem é? 

 

 

Local de 
trabalho 

e perfil de 
saída 

O Técnico de Desenho Digital 3D é o profissional qualificado apto a dominar e integrar as ferramentas 
de computação gráfica na realização de ambientes/elementos, bem como em processos de antevisão, 
apresentação e comunicação de projetos de diversas áreas. Será um profissional apto a realizar a 
síntese entre o conhecimento tecnológico, construtivo e projetual e a sensibilidade plástica e expressiva 
da cultura artística. 
  
Recursos Humanos com capacidades e competências adequadas ao desempenho de funções relativas 
à produção de elementos para visualização tridimensional, computação gráfica, simulação 3D, ‘game 
design’, edição e pós-produção vídeo, nas áreas de arquitetura, engenharia, urbanismo, promoção 
imobiliária, televisão, cinema e publicidade. 

 

 

 

 

 

Principais 
competências 

 
 Produzir elementos virtuais para visualização tridimensional nas áreas de arquitetura, engenharia, 
urbanismo, promoção imobiliária, televisão, cinema e publicidade; 
 
 Produzir desenho livre, imagens, elementos animados e processos interativos de apresentação e 
visualização tridimensional; 
 
 Explorar e dominar ferramentas de computação gráfica nas áreas da simulação de ambiente virtual, 
interativo e ‘game design’; 
 
 Aplicar e transpor tecnologias de visualização em tempo real para a visualização de projetos; 
 
 Realizar fundos digitais de simulação 3D para visualização em animação, cinema e publicidade; 
 

 Efetuar edição e pós produção vídeo para realização de DVD. 



Cursos Científico-Humanísticos 

Destinam-se a: 

 Alunos que concluíram o 9º ano de escolaridade  

    e  
    pretendem obter uma formação de nível secundário  

     e 
     posteriormente, uma formação de nível superior 

A oferta: 

• Curso de Ciências e Tecnologias 
• Curso de Ciências Socioeconómicas 
• Curso de Línguas e Humanidades 
• Curso de Artes Visuais 



Procure informações sobre o acesso ao ensino superior em http://www.dges.mec.pt/ 

Componentes de  
Formação 

Disciplinas  
10.º 11.º 12.º 

 
 
 

Geral 

Português X X X 

Língua Estrangeira I, II ou III a) X X - 

Filosofia X X - 

Educação Física X X  X 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Específica 

Matemática A X X X 

Opções b) 
Física e Química A 
Biologia e Geologia 
Geometria Descritiva A 

X X - 

Opções c) 
Física  
Química 
Biologia  
Geologia 

- - X 

   Opções d) e) 
  Aplicações Informáticas B 
  Ciência Política 
  Clássicos da Literatura  
  Direito  
  Economia C  
  Filosofia A  
  Língua Estrangeira I, II ou III (*)        
  Psicologia B  
 

- - X 

 Educação Moral e Religiosa f) X X X 

 
a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. 
Se tiver estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, inicia 
obrigatoriamente uma segunda língua no 
ensino secundário. No caso do aluno iniciar 
uma língua, tomando em consideração as 
disponibilidades da escola, pode 
cumulativamente dar continuidade à língua 
estrangeira 1 como disciplina facultativa, 
com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 
 
b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
 
c) d) O aluno escolhe duas disciplinas 
anuais, sendo uma delas obrigatoriamente 
do conjunto de opções c). 
  
e) Oferta dependente do projeto educativo 
da escola.  
 
f) Disciplina de frequência facultativa. 
 
(*) O aluno deve escolher a língua 
estrangeira estudada na componente de 
formação geral, nos 10º e 11º anos.  

Curso de Ciências e Tecnologias 



Procure informações sobre o acesso ao ensino superior em http://www.dges.mec.pt/ 

Componentes de  
Formação 

Disciplinas  
10.º 11.º 12.º 

 
 
 

Geral 

Português X X X 

Língua Estrangeira I, II ou III a) X X - 

Filosofia X X - 

Educação Física X X  X 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Específica 

Matemática A X X X 

Opções b) 

Economia A 
Geografia A 
História B 

X X - 

Opções c) 

Economia C 
Geografia C 
Sociologia 

- - X 

   Opções d) e) 
  Aplicações Informáticas B 
  Ciência Política 
  Clássicos da Literatura  
  Direito  
  Economia C  
  Filosofia A  
  Língua Estrangeira I, II ou III (*)        
  Psicologia B  
 

- - X 

                                      Educação Moral e Religiosa f) X X X 

 
a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. 
Se tiver estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, inicia 
obrigatoriamente uma segunda língua no 
ensino secundário. No caso do aluno iniciar 
uma língua, tomando em consideração as 
disponibilidades da escola, pode 
cumulativamente dar continuidade à língua 
estrangeira 1 como disciplina facultativa, 
com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 
 
b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
 
c) d) O aluno escolhe duas disciplinas 
anuais, sendo uma delas obrigatoriamente 
do conjunto de opções c). 
  
e) Oferta dependente do projeto educativo 
da escola.  
 
f) Disciplina de frequência facultativa. 
 
(*) O aluno deve escolher a língua 
estrangeira estudada na componente de 
formação geral, nos 10º e 11º anos.  

Curso de Ciências Socioeconómicas 



Procure informações sobre o acesso ao ensino superior em http://www.dges.mec.pt/ 

Componentes de  
Formação 

Disciplinas  
10.º 11.º 12.º 

 
 
 

Geral 

Português X X X 

Língua Estrangeira I, II ou III a) X X - 

Filosofia X X - 

Educação Física X X  X 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Específica 

História A X X X 

Opções b) 

Geografia A 
Língua Estrangeira I, II ou III 
Literatura Portuguesa 
Matemática aplicada às ciências sociais 
 

X X - 

Opções c) 

Filosofia A 
Geografia C 
Língua Estrangeira I, II ou III (*) 
Literaturas de Língua Portuguesa 
Psicologia B  
Sociologia 
 

- - X 

   Opções d) e) 

  Aplicações Informáticas B   
  Clássicos da Literatura  
  Ciência Política  
  Direito  
  Economia C  
  Geografia 

- - X 

                                     Educação Moral e Religiosa f) X X X    

Curso de Línguas e Humanidades 

 
a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. 
Se tiver estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, inicia 
obrigatoriamente uma segunda língua no 
ensino secundário. No caso do aluno iniciar 
uma língua, tomando em consideração as 
disponibilidades da escola, pode 
cumulativamente dar continuidade à língua 
estrangeira 1 como disciplina facultativa, 
com aceitação expressa do acréscimo de 
carga horária. 
 
b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
 
c) d) O aluno escolhe duas disciplinas 
anuais, sendo uma delas obrigatoriamente 
do conjunto de opções c). 
  
e) Oferta dependente do projeto educativo 
da escola.  
 
f) Disciplina de frequência facultativa. 
 
(*) O aluno deve escolher a língua 
estrangeira estudada na componente de 
formação geral, nos 10º e 11º anos.  



 
a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. 
Se tiver estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, inicia 
obrigatoriamente uma segunda língua no 
ensino secundário. No caso do aluno iniciar 
uma língua, tomando em consideração as 
disponibilidades da escola, pode 
cumulativamente dar continuidade à língua 
estrangeira 1 como disciplina facultativa, com 
aceitação expressa do acréscimo de carga 
horária. 
 
b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
 
c) d) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, 
sendo uma delas obrigatoriamente do 
conjunto de opções c). 
  
e) Oferta dependente do projeto educativo da 
escola.  
 
f) Disciplina de frequência facultativa. 
 
(*) O aluno deve escolher a língua estrangeira 
estudada na componente de formação geral, 
nos 10º e 11º anos.  

Curso de Artes Visuais 

Procure informações sobre o acesso ao ensino superior em http://www.dges.mec.pt/ 

Componentes de  
Formação 

Disciplinas  
10.º 11.º 12.º 

 
 
 

Geral 

Português X X X 

Língua Estrangeira I, II ou III a) X X - 

Filosofia X X - 

Educação Física X X  X 

 
 
 
 
 
 

 
 

Específica 

Desenho A X X X 

Opções b) 

Geometria descritiva A 
Matemática B 
História da cultura e das artes 
 

X X - 

Opções c) 

Oficina de artes 
Oficina multimédia B 
Materiais e tecnologias 
 

- - X 

   Opções d) 

   Aplicações Informáticas B e)  
   Clássicos da Literatura e) 
   Direito e) 
   Economia C e) 
   Filosofia A e) 
   Geografia C e) 
   Língua Estrangeira I, II ou III e) (*) 
   Psicologia B e) 
 

- - X 

 Educação Moral e Religiosa f) X X X 



 

Condições  

de Acesso 

Idade igual ou superior a 15 anos; 

8º ano ou frequência do 9º ano de escolaridade sem aproveitamento 

Certificação Certificação escolar equivalente ao 9º ano de escolaridade 

Qualificação profissional de nível 3 da U.E. 

 

O que é?   

 É uma oportunidade para concluir a escolaridade obrigatória,    através de um 

percurso flexível e ajustado aos interesses, ou para poder prosseguir estudos ou formação que 

permita uma entrada qualificada no mundo do trabalho. 

CEF  
OPERADOR DE INFORMÁTICA   Tipo 3 - 1 ano 



Curso de Educação e Formação 

  Operador de Informática    Tipo 3 - 1 ano 
  

Componentes de Formação Disciplinas 

 
 
 
 

Formação 
Sociocultural 

 

Língua Portuguesa 

Língua Estrangeira Inglês 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 

Cidadania e Sociedade 

Educação Física 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

 
Formação 
Científica 

Matemática Aplicada 

Física e Química 

 
 

Formação 
Tecnológica 

 

Aplicações de Escritório 

Instalação e Manutenção de Microcomputadores 

Gestão de Bases de Dados 

Instalação, Configuração e Operação em Redes Locais e Internet 

  Formação em Contexto Trabalho 



 
Quem é? 

 

É o/a profissional que, de forma autónoma de acordo com as orientações técnicas, 

instala, configura e opera software de escritório, redes locais, Internet  e outras 

aplicações informáticas, bem como efectua a manutenção de microcomputadores, 

periféricos e redes locais. 

 
Perfil de 

Saída 
Profissional 

   

• Proceder à instalação e manutenção de computadores. 

• Instalar, configurar e operar com software de escritório: processadores de texto, 

folhas de cálculo, apresentações gráficas, gestores de dados e outras aplicações 

informáticas. 

• Instalar e configurar computadores em redes locais e à rede Internet 

CEF  
OPERADOR DE INFORMÁTICA   Tipo 3 - 1 ano 



O que são?  São uma via que corresponde às necessidades dos alunos tendo como 

finalidade a inclusão de todos na escolaridade obrigatória. 

Cria uma alternativa mais adaptada aos jovens que procuram um ensino 

mais prático, mais técnico e mais ligado ao mundo das empresas. 

 
 

Condições de 
Acesso 

Jovens com idade igual ou superior a 13 anos. 

Com 2 retenções no mesmo ciclo ou com 3 retenções em ciclos diferentes. 

Encaminhamento após processo de avaliação vocacional. 

O acesso exige o acordo dos Encarregados de Educação. 

Para quem?  

 
Os cursos vocacionais de 3º ciclo, organizados em um ano, destinam-se 

aos alunos com o 8º ano de escolaridade ou frequência, sem aprovação, do 

9º ano de escolaridade, e os cursos de 2 anos destinam-se a alunos 

habilitados com o 2º ciclo, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 

292-A/2012, de 26 de setembro. 

 
 
   

Cursos vocacionais 



 

 
 
   

Cursos vocacionais 

Prosseguimento 
de 
estudos/Formação 

 

Os alunos dos cursos vocacionais que concluam o 9º ano podem prosseguir 
estudos nas seguintes vias de ensino: 
 
a) No ensino regular, desde que tenham aproveitamento nas provas de 
exame finais de 9º ano; 

 
b) No ensino profissional, desde que tenham concluído com aproveitamento 
todos os módulos do curso; 

 
c) No ensino vocacional de nível secundário, desde que tenham concluído 
70% dos módulos da componente geral e complementar e 100% dos 
módulos da componente vocacional. 

Matriz curricular 
 

 

 

Estrutura curricular organizada por módulos. 

Avaliação numa escala de 0 a 20 valores. 

3 atividades vocacionais. 

Prática simulada da atividade. 

 



Componentes 
de Formação 

Domínio de Formação 

Geral Português 

Matemática 

Língua Estrangeira 

Educação Física 

Complementar História/Geografia 

Ciências Naturais/Físico-Química 

2ª Língua 

Atividade vocacional A 

Atividade vocacional B 

Vocacional Atividade vocacional C 

Prática simulada: 

Atividade vocacional A 

Atividade vocacional B 

Atividade vocacional c 



Cursos vocacionais 

 
 
A integração no curso de 1 ano ou no de dois anos será  
feita após análise do perfil e da história escolar do aluno 

 
 

 

2º ciclo  
 

1 ano 
 

3º ciclo  
 

1 ano 
 TIC - Comércio- Eletricidade 

3º ciclo  
 

2 anos  
 

TIC - Comércio- Eletricidade 
 


