
Intérprete de Dança Contemporânea; 
Intérprete/Ator/Atriz; 
Técnico/a Comércio; 
Técnico/a Administrativo/a; 
Técnico/a de Gestão de Equipamentos Infor-
máticos; 
Técnico/a de Mecatrónica; 
Técnico/a de Eletrónica, Automação e Compu-
tadores; 
Técnico/a de Receção; 
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Disciplinas Gerais de todos os cursos

• Português
• Língua Estrangeira
• Área de Integração
• Educação Física
• Tecnologias de Informação e Comunicação.

Intérprete de Dança Contemporânea
Disciplinas específicas:
• História da Cultura e das Artes
• Psicologia e Sociologia
• Estudo do Movimento
• Formação tecnológica por UFCD*

Intérprete/Ator/Atriz
Disciplinas específicas:
• História da Cultura e das Artes
• Psicologia
• Dramaturgia
•  Formação tecnológica por UFCD*

Técnico de Comércio
Disciplinas específicas:
• Economia
• Matemática
• Comercializar e vender
• Organizar e gerir a empresa
• Comunicar no ponto de venda
• Comunicar em Espanhol 

Técnico/a Administrativo/a

Disciplinas específicas:
• Psicologia e Sociologia
• Economia
• Matemática
•  Formação tecnológica por UFCD*

Técnico/a de Mecatrónica
Disciplinas específicas:
• Matemática
• Física e Química
•  Formação tecnológica por UFCD*

Técnico/a de Eletrónica, Automação e 
Computadores

Disciplinas específicas:
• Matemática
• Física e Química
•  Formação tecnológica por UFCD*

Técnico/a de Restauração e Bar
Disciplinas específicas:
• Psicologia
• Economia
• Matemática
•  Formação tecnológica por UFCD*

*unidades de formação de curta duração, variáveis da área de formação.
**todos os cursos incluem estágio profissonal de 600 horas.



Técnico/a de Receção

Disciplinas específicas:
• Psicologia e Sociologia
• Economia
• Matemática
• Operações Técnicas de Receção
• Informação Turística e Marketing
• Administração, Contabilidade e Legislação
• Comunicar em Francês, Espanhol, Alemão 

ou Inglês

Técnico/a de
 Gestão de Equipamentos Informáticos
Disciplinas específicas:
• Matemática
• Física e Química
• Eletrónica Fundamental
• Instalação e Manutenção de
• Equipamentos Informáticos
• Sistemas Digitais e Arquitetura de Compu-

tadores

Saídas Profissionais

Profissão de intérprete, bailarino, performer e/
ou coreógrafo na área da dança contemporâ-
nea.

Dança Contemporânea

Intérprete/Ator/Atriz
Profissão de ator/atriz de cinema/teatro/televi-
são/vídeo, performar, analista de obras/textos 
dramáticos e/ou locutor.
Técnico/a Administrativo/a
Prepara os formandos para organizar e execu-
tar tarefas administrativas relativas ao funcio-
namento de uma empresa ou serviço público.

Técnico/a de 
Gestão de Equipamentos Informáticos

É o profissional qualificado para instalar equi-
pamentos e redes, bem como a fazer a sua 
manutenção e administração.

Técnico/a de Mecatrónica
É o profissional qualificado para desempenhar 
tarefas de caráter técnico relacionadas com a 
manutenção, reparação e adaptação de equi-
pamentos diversos, nas áreas de eletricidade, 
eletrónica, controlo automático, robótica e 
mecânica.

Ténico/a de
 Eletrónica, Automação e Computadores
É o profissional qualificado para desempenhar 
tarefas de carácter técnico relacionadas com a 
instalação, manutenção, reparação e adapta-
ção de sistemas elétricos e eletrónicos.

Técnico/a de Receção
É o profissional que executa o serviço de 
receção e acolhimento em estabelecimentos 
hoteleiros ou de alojamento turístico e outros 
estabelecimentos afins.

Técnico/a de Restauração e Bar
É o profissional que planifica, dirige e efetua 
o serviço de alimentos e bebidas à mesa e ao 
balcão, em estabelecimentos de restauração 
e bebidas integrados, ou não, em unidades 
hoteleiras.

Cursos Profissionais 
O Ensino Profissional destina-se a alunos que 
tenham concluído o 9.º ano de escolaridade 
ou equivalente e que pretendam uma oferta 
orientada para inserção no mercado de traba-
lho ou: 
- Cursos Técnicos Superiores Profissionais 
(TESP, não necessitam de realizar exames na-
cionais de 12º Ano); 
- Prosseguimento de estudos de nível superior 
(Universidade ou Politécnico). 
 
Ao concluir um curso profissional, os alunos 
obtêm a seguinte certificação: 
- Certificado escolar de nível secundário (equi-
valência ao 12.º ano); 
- Certificado profissional de nível 4 (qualifica-
ção do QNQ).

E-mail: 
direcao.agrupamento@agr-tc.pt 

secretaria@agr-tc.pt 
 

Conctato:  
289 889 570

Técnico/a de Comércio
É o profissional qualificado e apto a organizar 
e planear a venda de produtos e ou serviços 
em estabelecimentos comerciais, garantindo a 
satisfação dos clientes e tendo como objetivo 
a sua fidelização.

** Todos os cursos profissionais têm Formação 
em Contexto de Trabalho (estágio profissional) 
de 600 horas.


