O que são?

Os cursos profissionais são uma modalidade do
nível secundário de educação, caracterizada
por uma forte ligação com o mundo profissional.

Tendo em conta os interesses do aluno, a
aprendizagem realizada nestes cursos valoriza
o desenvolvimento de competências para o
exercício de uma profissão, em articulação com
o setor empresarial local.

Estes cursos culminam com a apresentação de
um projeto, designado por Prova de Aptidão
Profissional (PAP), no qual o aluno demonstrará as competências e os saberes que desenvolveu ao longo da formação.

Para quem?
Os cursos profissionais destinam-se aos alunos que:






concluíram o 3.º ciclo do ensino básico ou formação equivalente;
procuram um ensino mais prático e voltado
para o mundo do trabalho;
não excluem a hipótese de, mais tarde, prosseguir os estudos.

Quais os objetivos?


Os principais objetivos desta oferta educativa e
formativa são:



contribuir para que o estudante desenvolva
competências pessoais e profissionais para o
exercício de uma profissão;



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



preparar o estudante para aceder a formações
pós-secundárias ou ao ensino superior, se for
essa a sua vontade.
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O curso...

Plano Curricular do Curso(3 anos)

O/A Técnico(a) de Obra/ Condutor(a) de Obra é o/a
profissional que no domínio das técnicas e procedimentos, bem como das normas de segurança e higiene, procede à análise do projeto, do caderno de
encargos, do plano de trabalhos de uma obra, e colabora na determinação da sequência das diversas
fases de construção, assim como na sua orçamentação. Orienta a execução dos trabalhos com o inerente controlo de custos.

Saídas Profissionais



Entidades Públicas como Câmaras Municipais ou Serviços Municipalizados de
Águas e Saneamento;



Empresas de Engenharia Civil;



Empresas de prestação de serviços na

Qual a certificação?

Atividades Principais
 Colaborar com os responsáveis pela obra no planeamento e preparação da mesma.

Após a conclusão, com aproveitamento, de um
Curso Profissional o aluno obtém o ensino
secundário e certificação profissional, conferindo o nível 4 de qualificação do Quadro Nacional
de Qualificações.

 Colaborar na implantação do estaleiro e da obra.
 Coordenar e supervisionar a construção da obra,
segundo o plano de trabalhos estabelecido.
 Coordenar e supervisionar o trabalho da(s) equipa(s) da produção afecta(s) à(s) sua(s) área(s) de
intervenção, com o fim de assegurar o cumprimento do plano de produção.

O prosseguimento de estudos/formação é
possível?
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A conclusão de um Curso Profissional permite o
prosseguimento de estudos/formação num Curso de Especialização Tecnológica ou o acesso ao
ensino superior, mediante o cumprimento dos
requisitos previstos no regulamento de acesso
ao ensino superior.

