
 

 

 

 

Oferta Formativa  

2020 - 2021 

Inscrições abertas 

EDUCAÇÃO DE ADULTOS 
 

Formação Modular 

Agrupamento de Escolas do Cadaval 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil profissional: Técnico/a de Comércio 

 

O/a Técnico/a de Comércio vende produtos e/ou serviços 

em estabelecimentos comerciais, tendo em vista a 

satisfação dos clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Profissional  

Técnico de Comércio 

Inscrições Abertas 
Escola Básica e Secundária do Cadaval  
Telefone: (+351) 262 699 230 

 



 

 

 

 

 

 

 

Perfil profissional: Animador/a Sociocultural 

 

O/a Animador/a Sociocultural promove o 

desenvolvimento sociocultural de grupos e comunidades, 

organizando, coordenando e/ou desenvolvendo atividades 

de animação (de caráter cultural, educativo, social, lúdico 

e recreativo). 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Profissional  

Técnico de Animador Sociocultural 

Inscrições Abertas 
Escola Básica e Secundária do Cadaval  
Telefone: (+351) 262 699 230 

 



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 setor empresarial local. 

Acesso: 
- Quem concluiu o 9.º ano de escolaridade ou formação equivalente; 
- Quem procura um ensino mais prático, voltado para o mundo do trabalho e não exclui a hipótese de, mais 
tarde, prosseguir estudos. 

Duração: 
- 3 anos. 

Objetivos: 
- 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 para acesso a formações pós-secundárias ou ao ensino superior. 

Estrutura curricular: 
Os cursos têm uma estrutura curricular organizada por módulos e/ou unidades de formação de curta duração 
(UFCD), o que permite maior flexibilidade e respeito pelos ritmos de aprendizagem. 
O plano de estudos inclui três componentes de formação. 

 Curso Técnico de  
Comércio 

Curso Técnico de  
Animador Sociocultural 

Componentes de 
Formação 

Disciplinas Disciplinas 

Sociocultural 

Português Português 

Língua Estrageira (*) Língua Estrageira (*) 

Área de Integração Área de Integração 

Tecnologias da Informação e Comunicação Tecnologias da Informação e Comunicação 

Educação Física Educação Física 

Cientifica 

Economia Sociologia 

Matemática Matemática 

 Psicologia 

Técnica/Tecnológica 
3 a 4 disciplinas (**) 3 a 4 disciplinas (**) 

Formação em Contexto de Trabalho (***) Formação em Contexto de Trabalho (***) 

(*) Escolha de uma língua estrangeira. Se tiver apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda 
língua no ensino secundário. 
(**) Módulos/UFCD organizados em disciplinas de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da qualificação profissional 
visada. 
(***) A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais 

relevantes para a qualificação profissional a adquirir. 

Prova de Aptidão Profissional: 
Os cursos culminam com a apresentação de um projeto, designado por Prova de Aptidão Profissional (PAP), 
que demonstrará as competências e saberes desenvolvidos ao longo da formação. 

 

 

Inscrições Abertas 
Escola Básica e Secundária do Cadaval  
Telefone: (+351) 262 699 230 

 

Cursos Profissionais 

Informações Gerais 


