
 
 

CURSOS PROFISSIONAIS NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MEM MARTINS   -   2016/2017 

ESCOLA SEDE - Rua de S. Francisco Xavier. 2635-195 Rio de Mouro. T.: 219229500. CONTACTO SPO - 963415582 / spo_esmm@aememmartins.pt 

 

Os Cursos Profissionais são um percurso do nível secundário de educação, caracterizados por uma forte ligação com o mundo 

profissional. Tendo em conta o teu perfil pessoal, a aprendizagem realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o setor empresarial local.  

Para quem - os Cursos Profissionais podem ser o percurso mais indicado para ti, se:  

- Concluíste o 9.º ano de escolaridade ou formação equivalente; 

- Procuras um ensino mais prático e voltado para o mundo do trabalho; 

- Não excluis a hipótese de, mais tarde, prosseguires estudos. 

Qual o objectivo - os Cursos Profissionais são percursos que cumprem vários objectivos: 

- Contribuem para que desenvolvas competências pessoais e profissionais para o exercício de uma profissão; 

- Privilegiam as ofertas formativas que correspondem às necessidades de trabalho locais e regionais; 

- Preparam-te para acederes a formações pós-secundárias ou ao ensino superior, se for essa a tua vontade.  

O que são: 

Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada por módulos, o que permite maior flexibilidade e respeito pelos teus 

ritmos de aprendizagem. O plano de estudos inclui três componentes de formação: (1) Sociocultural; (2) Científica; (3) Técnica. 

A componente de formação Técnica inclui obrigatoriamente uma formação em contexto de trabalho. 
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Disciplinas 
TÉCNICO AUXILIAR 

DE SAÚDE 

TÉCNICO DE ANÁLISE 

LABORATORIAL 

TÉCNICO DE 

DESIGN GRÁFICO 

TÉCNICO DE 

SECRETARIADO 

TÉCNICO DE 

VENDAS 

Formação sócio 

cultural 

Português, Língua estrangeira (I, II, III), Área de integração, Tecnologias de informação e comunicação, 

Educação física. 

Formação 

científica 

Matemática; 

Física e Química; 

Biologia; 

Matemática; 

Física e Química; 

Geometria 

Descritiva; 

História da Cultura 

e das Artes; 

Matemática; 

Psicologia e 

Sociologia; 

Economia; 

Matemática 

Matemática; 

Economia; 

Formação técnica 

Saúde; Gestão e 

Organização dos 

Serviços e 

Cuidados de 

saúde; 

Comunicação e 

Relações 

Interpessoais; 

Higiene, Segurança 

e 

Cuidados Gerais. 

Química Aplicada; 

Tecnologia Química; 

Qualidade, 

Segurança e 

Ambiente. 

Desenho e 

Comunicação 

Visual; Design 

Gráfico; Oficina 

gráfica. 

Técnicas de 

Secretariado; Língua 

Estrangeira; 

Legislação 

Comercial, Fiscal 

e Laboral; Técnicas 

de Cálculo e 

Contabilidade. 

Vender; Organizar 

e Gerir a 

atividade; 

Comunicar em 

Vendas; 

Comunicar em 

Francês. 

 

A componente de formação Técnica inclui obrigatoriamente uma formação em contexto de trabalho. 
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PERFIL DE SAÍDA PROFISSIONAL DE CADA CURSO 

 

TÉCNICO AUXILIAR DE 

SAÚDE 

 

TÉCNICO DE ANÁLISE 

LABORATORIAL 

 

TÉCNICO DE DESIGN 

GRÁFICO 

 

TÉCNICO DE 

SECRETARIADO 

 

TÉCNICO DE VENDAS 

 

Auxiliar na prestação 

de cuidados de saúde 

aos utentes. 

 

Regista e interpreta os 

resultados, 

selecionando os 

métodos e as técnicas 

mais adequadas, para 

aplicação em contexto 

laboratorial e/ou em 

processos químicos. 

 

Concebe e elabora 

maquetes de objetos 

gráficos, bi e 

tridimensionais, 

utilizando meios 

eletrónicos e manuais, 

bem como prepara a 

arte final para a 

impressão e acompanha 

os processos de pré-

impressão e impressão. 

 

Assegura a organização 

e execução de 

actividades de 

secretariado no apoio a 

chefia/direção. 

 

Realiza a prospeção de 

mercado e promove e 

efetua a venda de 

produtos e ou serviços, 

através de contactos 

estabelecidos com 

clientes, com vista à 

sua satisfação e 

fidelização. 

 

Qual a certificação 

Após a conclusão, com aproveitamento, de um Curso Profissional obténs o ensino secundário e certificação profissional, 

conferindo o nível 4 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações. 

Prosseguimento de estudos/formação 

A conclusão de um Curso Profissional permite-te o prosseguimento de estudos/formação num Curso Técnico Superior Profissional 

ou o acesso ao ensino superior, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no regulamento de acesso ao ensino superior. 

 

 

 

TOMA NOTA: 

Inscreve-te no curso da tua preferência. 

A Escola Secundária de Mem Martins organiza um programa de seriação de alunos para os cursos profissionais com o objectivo 

de contribuir para uma melhor informação e decisão. O programa de seriação tem lugar durante o mês de Junho e de Julho de 

2016. 

Todos os alunos candidatos e encarregados de educação são avisados para virem à escola e participar no programa de seriação. 

Esse programa é coordenado pelo Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e intervém directamente as psicólogos do SPO e os 

professores das áreas técnicas do ensino profissional. 

O programa de seriação consta de uma reunião informativa, provas e entrevista individual, sendo aprovado previamente no 

Conselho Pedagógico. 

TOMA BOAS DECISÕES! 

MAIO 2016 

 


