
Técnico de Ação Educativa
Técnico de Comunicação, 

Marketing e Rel. Públicas
Técnico de Desporto

Técnico de Gestão e Progr. de 

Sistemas Informáticos
Técnico de Turismo

Português Português Português Português Português

Língua Estrangeira I,II ou III Língua Estrangeira I,II ou III Língua Estrangeira I,II ou III Língua Estrangeira I,II ou III Língua Estrangeira I,II ou III

Área de Integração Área de Integração Área de Integração Área de Integração Área de Integração

TIC TIC TIC TIC TIC

Educação Física Educação Física Educação Física Educação Física Educação Física

Psicologia Matemática Matemática Matemática Matemática

 Sociologia História da Cultura e das Artes Psicologia Física e Química História da cultura e das artes

Matemática Psicologia e sociologia Estudo do movimento Geografia

Desenvolvimento infantil Marketing Modalidades individuais Sistemas operativos Comunicar em Espanhol/Inglês.

Saúde e rotinas infantis Comunicação publicitária e criatividadeModalidades coletivas Arquitetura de computadores Tur. Inf. e Animação Turística

Práticas pedagógicas e

 intervenção educativa

Técnicas e práticas de comunicação

 e relações públicas
Desporto geral Redes de comunicação Téc. de Com. em Acolhimento Tur.

Expressões e artes Comunicação gráfica e audiovisual Animação e laser Programação e Sistemas de InformaçãoOperações Téc. em Empresas Tur.

Colaboração na planificação, 

organização e execução de atividades a 

desenvolver com as crianças e jovens 

em diferentes contextos de atuação.

Elaboração e interpretação de estudos 

que  permitam um conhecimento efetivo do 

mercado em que se insere a organização;

Participação no planeamento e coadjuvar na 

implementação de actividades, individuais ou 

de grupo, de melhoria da aptidão física, no 

âmbito do treino desportivo;

Realização, de forma autónoma ou 

integrado numa equipa, atividades de 

conceção, especificação, projeto, 

implementação, avaliação, suporte e 

manutenção de sistemas informáticos.

Organização de eventos em 

empresas de turismo, de reservas em 

agências de viagens e de receção e 

acolhimento em unidades turísticas.

Colaboração nas atividades lúdico-

pedagógicas no seu planeamento e 

organização, em função das temáticas 

e dos conteúdos a desenvolver.

Conceção e elaboração de estratégias e 

planos de marketing da organização;

Participação no planeamento e na 

implementação de actividades, individuais ou 

de grupo, de melhoria da aptidão física, no 

âmbito do treino desportivo;

Instalação, configuração e manutenção 

de computadores isolados, periféricos de 

computadores e de estruturas e 

equipamentos de redes locais;

Desenvolvimento dos serviços de 

informação, organização e animação de 

eventos em empresas de turismo;

Vigilância e apoio a crianças e jovens, 

no desenvolvimento das atividades 

previstas.

Planeamento, organização e definição de 

objetivos de comunicação de acordo com os 

objetivos de marketing 

preestabelecidos/definidos;

Orientação, com supervisão de um técnico 

de

 grau superior, as sessões de treino com vista 

ao aperfeiçoamento dos praticantes na 

modalidade desportiva, promovendo o 

cumprimento das regras da modalidade;

Instalação, configuração e manutenção

 de sistemas operativos de clientes e de 

servidores;

Execução de serviços em agências 

de viagens;

Detetar e reportar superiormente 

eventuais problemas de saúde e de 

desenvolvimento ou outros 

respeitantes às rotinas diárias das 

crianças e jovens;

Operacionalização das linhas de atuação em 

todas as áreas pertinentes e que sejam 

decorrentes da estratégia da organização e 

respetivo plano de comunicação;

Participação na conceção e implementação 

de programas de actividades físicas e 

desportivas em contexto de animação e de 

ocupação de tempos livres;

implementação e manutenção de

 políticas de segurança em sistemas 

informáticos;

Análise de sistemas de informação;

Execução dos serviços de receção 

e acolhimento em unidades turísticas;

Assegurar as condições de higiene, 

segurança e organização do local onde 

as crianças e jovens se encontram, bem 

como dos equipamentos e materiais 

utilizados.

Execução das ações/táticas de comunicação

 dirigidas aos diferentes públicos tendo em 

conta as suas atitudes, comportamentos e 

necessidades.

Coadjuvação do técnico superior no 

aconselhamento aos praticantes na adopção 

de hábitos saudáveis e de cuidados de 

higiene na sua vida quotidiana.

Instalação, configuração e  manutenção 

de aplicações informáticas;

desenvolvimento, distribuição, instalação e 

manutenção de  aplicações informáticas, 

utilizando ambientes e linguagens de 

programação;

Implementação de ações de

 promoção turística

Cursos Profissionais 
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