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Técnico de 

Ação Educativa 

3.º Ciclo 

Ensino regular- 7º/8º e 9º Ano 
  
 
Ensino Secundário 

Ensino regular 

 Curso de Ciências e Tecnologias 

 Curso de Línguas e Humanidades 

Cursos profissionais - Secundário 

 Técnico Auxiliar de Saúde 

 Técnico de Ação Educativa 

 Técnico de Restaurante/ Bar 

 Técnico de Cozinha /Pastelaria 

 Técnico de Gestão de Equipamentos 

 Técnico de Frio e Climatização 
  
Adultos 
 
 
EFA Secundário de Dupla Certificação 

 Técnico Auxiliar de Saúde 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE 

CAMARATE 
 

Dupla certificação 

No final do processo de formação os formandos 

obtêm uma dupla certificação: 

 Profissional (nível 4 - QNQ) 

 Escolar (12º ano) 

Possibilidade de prosseguimento de estudos. 
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Componentes de formação 

A formação é desenvolvida em 

alternância, entre a Entidade 

Coordenadora (Escola Secundária de 

Camarate) - onde decorre a formação 

Sociocultural, Científica e Técnica, e a 

Entidade de Apoio (empresa) - onde se 

realiza a formação Prática em Contexto 

de Trabalho.  

Perfil de competências à saída do 
curso profissional de Técnico de 

Apoio à Infância 

As atividades principais a desempenhar por este 
técnico são: 

 Prestar diariamente cuidados de tipo 
maternal à criança, respondendo às suas 
necessidades individuais de sono, alimentação, 
higiene corporal e promoção da saúde; 

 Desenvolver comportamentos que 
fomentem a aquisição de hábitos de autonomia, 
independência e autoconfiança por parte da 
criança; 

 Colaborar com a educadora de infância na 
execução de atividades lúdicas e pedagógicas e 
outras atividades que fomentem e promovam os 
processos de socialização das crianças em creches, 
em estabelecimentos de educação pré-escolar e 
em atividades de tempos livres; 

 Acompanhar, apoiar e desenvolver 
atividades educacionais em internatos, amas e em 
outras estruturas de apoio escolar e familiar. 

 Assegurar à criança condições de bem-
estar e de segurança, física e afetiva, ao nível da 
saúde individual e coletiva; 

 Detetar problemas de saúde e/ou 
dificuldades de desenvolvimento da criança, 
comunicando-as à educadora e/ou aos pais, bem 
como atender às necessidades especiais da criança; 

 Orientar a organização do grupo de 
crianças, garantindo o bem-estar de todas elas; 

 Assegurar a manutenção, organização e 
gestão das salas e dos materiais utilizados; 

 Acompanhar as crianças nas atividades 
extracurriculares; 

 Assegurar a cada momento a vigilância do 
grupo de crianças que lhe estão atribuídas. 

 

Estrutura do Curso 

Componentes de 

Formação 

Disciplinas 

  

Sociocultural 

Português  
Língua Estrangeira I, II 
ou III  
Área de Integração  
Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação 
Educação Física 

 

Científica 

Psicologia 

Sociologia 

Matemática 

 

Técnica 

Saúde  
Expressão Plástica  
Expressão Corporal, 
Dramática e Musical 
Técnica Pedagógica e 
Intervenção Educativa   
Formação em 

Contexto de Trabalho 

 

 

 

 

Instalações e Equipamentos na 

Escola Secundária de Camarate 

 Oficinas do curso profissional de técnico 
de equipamentos informáticos 

 Oficinas e salas de trabalhos práticos de 
outros cursos profissionais 

 Laboratórios de Ciências Naturais, de 
Físico-química, Biologia e de Informática 

 Biblioteca e Centro de Recursos 

 Auditório 

 Apoio pedagógico 

 Gabinete de psicologia e de orientação 
escolar 

 Recintos desportivos 

 Refeitório / Bar/Bufete 

 Loja escolar (papelaria e reprografia) 

 Espaços de lazer 

 Sistema de Segurança 
 

    

 


