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INFORMACAO P/ SITE DO AGRUPAMENTO

Os Cursos Profissionais são um dos percursos do nível secundário de educação, caracterizado por uma
forte ligação com o mundo profissional, cuja aprendizagem realizada valoriza o desenvolvimento de
competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o setor empresarial local.

Os Cursos Profissionais são percursos que cumprem vários objetivos:
1. Contribuem para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais para o exercício de

uma profissão;
2. Privilegiam as ofertas formativas que correspondem às necessidades de trabalho locais e regionais;
3. Preparam os formandos para poderem aceder a formações pós-secundárias ou ao ensino superior.

A conclusão, com aproveitamento, de um Curso Profissional confere o diploma de conclusão do ensino
secundário e também a certificação profissional, conferindo o nível 4 de qualificação do Quadro Nacional
de Qualificações.
A conclusão de um Curso Profissional permite-te 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.
Para os anos letivos de 2016/2017 e 2017/2018, o Agrupamento de Escolas Nº 2 de Abrantes dá
continuidade à sua aposta na organização de cursos profissionais que visam dotar os jovens das
competências necessárias à sua inclusão no mercado de trabalho, com uma aposta no âmbito das Energias
Renováveis e das Artes do Espetáculo, resultantes dos índices de satisfação muito significativos
recolhidos junto das empresas e instituições nas quais os jovens têm vindo a realizar a Prática em
Contexto de Trabalho.
O projeto engloba quatro turmas, duas de técnico de Artes do Espetáculo – Interpretação e duas de
Técnico Instalador de Sistemas Solares Térmicos, envolvendo 66 formandos e 70488 horas de formação.
Os resultados contratualizados com o Programa Operacional Capital Humano (POCH), que apoia este
projeto juntamente com a União Europeia (EU) e o Fundo Social Europeu (FSE), são os seguintes:

Indicador Resultado
Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3 - 41
Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos profissionais - 90%

Diplomados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3 - 80%

Empregabilidade ou prosseguimento de estudos nos 6 meses seguintes à conclusão dos cursos - 60%

NOTA: Incluir barra de logotipo POCH/PT2020/UE


