
 

 

Oferta Educativa do Agrupamento de Escolas de Melgaço22/23 

Pré-Escolar 

Ensino Básico(1º/2º/3ºciclos) 

 e Secundário: 

 Ciências e Tecnologias  

 Línguas e Humanidades 

 Ciências Socioeconómicas 

 Cursos Profissionais:  

 

1. Técnico de Desporto (Nível 4, Secundário, 12.ºano) 

 
O/A Técnico/a de Desporto é o/a profissional que está apto/a 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. 

O seu perfil de saída do curso será: 

 Elaborar o plano anual de preparação em colaboração com os técnicos de grau superior 
responsáveis pela modalidade desportiva. 

 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 coadjuvar na 
implementação de atividades, individuais ou de grupo, de melhoria da aptidão física, no 
âmbito do treino desportivo. 

 Participar na conceção e implementação de programas de atividades físicas e desportivas 
em contexto de animação e de ocupação de tempos livres. 

 Coadjuvar o técnico superior no aconselhamento aos praticantes na adoção de hábitos 
saudáveis e de cuidados de higiene na sua vida quotidiana 

 

Apresentam, ainda, a possibilidade de acesso ao Ensino Superior através de três modalidades: 



 

 Concursos especiais de ingresso no ensino superior para alunos dos cursos 

profissionais; 

 CTESP´s; 

 Concurso nacional. 

 

2. Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores (Nível 4, 

Secundário, 12.ºano) 

 

O/A Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores é o/a profissional qualificado/a 

apto/a a desempenhar tarefas de carácter técnico relacionadas com a instalação, manutenção e 

reparação de equipamentos eletrónicos de automação industrial e de computadores, no respeito 

pelas normas de higiene e segurança e pelos regulamentos específicos. 

O seu perfil de saída do curso será: 

 Preparar e organizar o trabalho a fim de efetuar a instalação, manutenção e/ou reparação 
de equipamentos e sistemas de eletrónica, sistemas de automação e computadores e 
instalações de telecomunicações em edifícios. 

 Efetuar a instalação de equipamentos, sistemas de eletrónica e de sistemas de 
automação e computadores, utilizando tecnologias, técnicas e instrumentos adequados, 
a fim de assegurar o seu correto funcionamento, respeitando as normas dessegurança de 
pessoas e equipamentos. 

 Efetuar manutenções preventivas e corretivas em equipamentos e sistemas de eletrónica 
e de sistemas de automação e computadores, utilizando procedimentos, tecnologias, 
técnicas e os instrumentos adequados, a fim de assegurar o seu correto funcionamento, 
respeitando as normas de segurança de pessoas e equipamentos. 

 Efetuar reconfigurações em equipamentos e sistemas de eletrónica, automação e 
computadores, utilizando tecnologias, técnicas e instrumentos adequados, a fim de 
otimizar o seu funcionamento, assegurando a qualidade do serviço prestado. 

 Efetuar a instalação de equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios, 
utilizando tecnologias, técnicas e instrumentos adequados de acordo com as instruções 
técnicas, regulamentação específica e manuais de fabricante, respeitando as normas de 
segurança de pessoas e equipamentos. 

 Prestar assistência técnica a clientes esclarecendo possíveis dúvidas sobre o 
funcionamento de equipamentos eletrónicos que repara. 

 Elaborar relatórios e preencher documentação técnica relativa à atividade desenvolvida. 

  

Apresentam, ainda, a possibilidade de acesso ao Ensino Superior através de três modalidades: 

 Concursos especiais de ingresso no ensino superior para alunos dos cursos 

profissionais; 

 CTESP´s; 

 Concurso nacional. 
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