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Cursos Científico-humanísticos 

Este plano de estudos é orientado para o prosseguimento de estudos 

superiores. A componente de formação geral visa contribuir para a cons-

trução da identidade pessoal, social e cultural dos alunos e a componen-

te de formação específica visa  proporcionar uma componente científica 

consistente. 

Saídas profissionais: Medicina, arquitetura, psicologia, farmácia, enge-

nharias, enfermagem, matemática, informática, educação física, fisiote-

rapia, energia e ambiente, biotecnologia, radiologia, optometria, (…) 
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Curso Prof. de  Técnico(a)de Desporto  

Perfil 

Executar os cuidados estéticos, tendo em conta as normas de 

ambiente, segurança e saúde, procedendo à identificação do estado 

da pele, das unhas e do pelo, bem como a tratamentos integrais ou 

parciais de rosto e/ou corpo utilizando, para o efeito, os processos 

manuais e mecânicos com recurso a equipamentos e produtos cos-

méticos adequados, em institutos de beleza e outros similares. 

Competências profissionais: 

Coadjuvar na preparação e organização das sessões de treino. 

Orientar, 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 e das regras de disciplina. 

Organizar a participação e orientar os praticantes em competição, com supervisão 

de um técnico de grau superior. 

Colaborar na avaliação dos resultados das sessões de treino em função da sua 

adequação aos objetivos estabelecidos, sob supervisão de um técnico de grau 

superior. 

Participar, sob supervisão de um técnico de grau superior, no planeamento e coad-

juvar na implementação de atividades, individuais ou de grupo, de melhoria da 

aptidão física, no âmbito do treino desportivo. 

Componentes de formação Horas  

Formação Sociocultural  1000 
Português 
Língua estrangeira I, II ou III  (b) 
Área de Integração 
Tecnologias  de Inf. e Comunicação 

Educação Física 

320 
220 
220 
100 
140 

Formação Científica  500 
Biologia 

Matemática 
Química  

150 

200 
150  

Formação Técnica  1100 

Formação em Contexto de trabalho  

Opção 

600 

125 

Total 3325 

Curso Prof. de Técnico(a) de Esteticista 

Competências profissionais: 

Atender clientes e aconselhá-los sobre o tipo de cuidado estético a efe-
tuar. 

Efetuar massagens de estética, utilizando processos manuais e equipa-
mento elétrico, aplicando as técnicas adequadas e selecionando os equi-
pamentos, os utensílios e os produtos apropriados. 

Efetuar epilações com cera, colorações e descolorações de pelos, utilizan-
do as técnicas adequadas e selecionando os equipamentos e utensílios 
corretos. 

Proceder a cuidados estéticos das mãos, dos pés e das unhas, utilizando 
as técnicas adequadas e selecionando os equipamentos e utensílios 
corretos. 

Efetuar maquilhagens de rosto e de corpo, utilizando as técnicas adequa-
das e selecionando os equipamentos, os utensílios e os produtos apro-
priados. 

Efetuar tratamentos estéticos do rosto, utilizando as técnicas adequadas. 

Perfil 

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. 

A escola propõe os seguintes cursos Profissionais:  

Técnico de Desporto 

Saída Profissional: Técnico de Desporto 

Área de Formação: *Desporto(813)* 

Família Profissional: Desporto 

Técnico de Esteticista  
Saída Profissional: Técnico de Esteticista                                

Área de Formação: Cuidados de Beleza (815)* 

Família Profissional: Cuidados  de Beleza  

Condições de acesso:  

9º ano  ou frequência do 10º ano  com ou sem aproveitamento. 

Os Cursos de Ensino Secundário de dupla certificação são hoje 
uma realidade em todas as escolas à semelhança do que se faz na 
Europa. A oferta formativa do nosso agrupamento procura corres-
ponder à procura cada vez maior  de cursos que não só permitem 
ter uma certificação escolar equivalente ao 12º ano e o acesso ao 
Ensino Superior, mas que também conferem uma certificação pro-
fissional de nível 4 como preparação para a vida ativa ou como 
qualificação vocacional prática para os alunos que desejarem pros-
seguir estudos no ensino superior. 

Cursos Profissionais 

Componentes de formação Horas 

Formação Sociocultural 1000 

Português 

Língua estrangeira I, II ou III  (b) 

Área de Integração 

Tecnologias  de Inf. e Comunicação 

Educação Física 

320 

220 

220 

100 

140 

Formação Científica 500 
Estudo do Movimento 

Matemática 

Psicologia 

200 

200 

100 

Formação Técnica 1100 

Formação em Contexto de trabalho  

Opção 

600 

100 
Total 3300 


