Curso Profissional
Técnico de Apoio
à Infância

Porquê escolher este
curso?



Dá dupla certificação



Oportunidade de trabalho
imediato



Estágio integrado



Possibilidade de seguir
estudos superiores



Organizar uma carreira
profissional



Participação em diversos
eventos

A Escola Básica 2,3 / S Michel
Giacometti oferece-te um futuro!

Mais informações no site da Escola:
Agrupamento de Escolas Michel
Giacometti
http://escolasmichelgiacometti.net/
Rua das Descobertas
2975-350 Quinta do Conde
T. 212109840
escolasmichelgiacometti@gmail.com

Plano de estudos / Componentes
de formação
Componente de Formação
Sociocultural:

Total de horas (a)
(ciclo de formação)

Português

320

Língua Estrangeira I, II ou III (b)

220

Área de Integração

220

Tecnologias da Informação e
Comunicação

100

Educação Física

140
Subtotal

Componente de Formação Científica:

1000

200

Sociologia

200

Matemática

100

Componente de Formação Técnica:

Total de horas (a)
(ciclo de formação)
240

Expressão Plástica

360

Formação em Contexto de Trabalho

Condições de Acesso:

500

Saúde Infantil
Expressão Corporal, Dramática e
Musical
Técnica Pedagógica e Intervenção
Educativa

 12ºAno de Escolaridade
 Certificação de Qualificação
Profissional, de nível IV (Técnico
Altamente Qualificado)

Total de horas (a)
(ciclo de formação)

Psicologia

Subtotal

O Curso Profissional confere:

240
340
420

Subtotal

1600

Total de horas/curso

3100

(a) Carga horária global não compartimentada pelos três anos
do ciclo de formação a gerir pela escola, no âmbito da sua
autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga
anual de forma a optimizar a gestão modular e a formação
em contexto de trabalho.
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado
apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará
obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.

 Possuir o 9º ano de escolaridade
 Não ter concluído o ensino
secundário
 Não ter mais de 18 anos

O Técnico de Apoio à Infância é o
profissional que:
 Prestar
cuidados
de
tipo
maternal à criança, indo ao
encontro das suas necessidades
individuais de sono, alimentação
e higiene corporal e que
promovam a sua saúde;
 Colaborar com a educadora de
infância
na
execução
de
atividades lúdicas, pedagógicas e
outras;
 Orientar a organização de
grupos de crianças garantindo o
seu bem-estar;
 Acompanhar e dar assistência a
crianças
em
atividades
extracurriculares.
Saídas Profissionais
 Administração
Pública
central
e
local /Setor
Privado não Lucrativo /Setor
Privado Lucrativo






Escolas;
Autarquias;
Associações culturais e
recreativas e instituições de
solidariedade social;
Museus e bibliotecas;
Jardins-de-infância e ateliês
de tempos livres.

