A conclusão de um Curso
Profissional confere:
• 12º Ano de Escolaridade
• Certificação de Qualificação
Profissional de Nível IV
(Técnico Altamente Qualificado)

Contactos:
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
COIMBRA CENTRO

Escola Secundária de Jaime
Cortesão
(Sede do agrupamento)

Condições de Acesso:
• Possuir o 9º ano de escolaridade ou
formação equivalente
• Não ter concluído o ensino secundário

Se:
- Concluíste o 9º ano de escolaridade
ou formação equivalente;

Agrupamento de Escolas Coimbra Centro

Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes
3000-303 COIMBRA
Tel. 239 855 330
geral@aecoimbracentro.pt
direcao@aecoimbracentro.pt

Curso Profissional
de Técnico de
Desporto

www.aecoimbracentro.pt

- Procuras um ensino mais prático e
relacionado com as áreas do desporto
e lazer;
- Não excluis a hipótese de, mais

INSCRIÇÕES ABERTAS

tarde, prosseguires estudos de nível
superior;
então, o curso profissional de
técnico de desporto pode ser o
percurso mais indicado para ti.

Qualificação Profissional Nível 4

Perfil de desempenho à saída
do Curso:
- O Técnico de Desporto é o
profissional que está apto a participar
no planeamento, na organização e no
desenvolvimento
do
treino
de
modalidades desportivas, individuais
ou coletivas, bem como organizar e
dinamizar
atividades
físicas
e
desportivas em contexto de ocupação
de tempos livres, animação e lazer.
Saídas profissionais:
- Entidades com atividades de
animação sociodesportiva e lazer;
- Clubes e associações desportivas,
recreativas e de desenvolvimento local;
- Empresas de atividades desportivas,
de turismo e lazer.
A conclusão, com aproveitamento do
curso poderá permitir o acesso ao
título profissional treinador de Futebol
de grau I, emitido pelo Instituto
Português do Desporto e Juventude,
I.P. (IPDJ,I.P.)
APOIOS:

- Bolsa de Material de Estudo
- Bolsa de profissionalização
- Subsídio de alimentação
- Subsídio de Transporte

PLANO CURRICULAR
(3 anos letivos)
COMPONENTE SÓCIOCULTURAL

Português
Língua Estrangeira
Área de Integração
Tecnologias da Informação e
Comunicação
Educação Física

Outras Ofertas no AECC:
A. Ensino Pré-Escolar
B. Ensino Básico (1º, 2º e 3º Ciclos)
C. Ensino Secundário
C.1. Cursos do Ensino Regular
•

Ciências e Tecnologias

•

Línguas e Humanidades

C.2. Cursos Profissionais
•

(Nível 4 - Equivalência ao 12.º ano)
Técnico de Ação Educativa

COMPONENTE CIENTÍFICA

•
•

Técnico de Apoio Desporto
Técnico de Organização de Eventos

Psicologia
Estudo do Movimento
Matemática

•

Técnico Comercial

COMPONENTE TECNOLÓGICA

Desporto
Modalidades Coletivas
Modalidades Individuais
Animação e Lazer
Formação em Contexto de Trabalho
Total Horas/Curso 3200 horas
A aprendizagem valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício
de uma profissão.
Culmina com a apresentação de um
projeto, designado por Prova de Aptidão
Profissional (PAP), na qual serão
demonstradas competências e saberes
desenvolvidos ao longo da formação.

D. Educação e Formação de Adultos
(EFA) (ensino noturno)
E. Unidades de Formação de Curta
Duração (UFCD)
F. Ensino Recorrente (Línguas e
Humanidades)

G. Vias de conclusão do ensino
Secundário: Exames/UFCD ao abrigo
DL nº357/2007

H. CENTRO QUALIFICA
a. Destinatários: maiores de 18 anos (inclusive) e
jovens dos 15 aos 18 anos que não estão nem a
trabalhar nem a estudar.
b. Áreas de intervenção: Diagnóstico, Orientação e
Encaminhamento para ofertas de Educação e
Formação de Adultos; Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências
(RVCC)

