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Disciplinas
Português
Língua estrangeira
Área de Integração
Tecnologias de Informação e
Comunicação
Educação Física
Educação moral e religiosa
(facultativa)
Matemática
Psicologia
Sociologia
Saúde, Prevenção e Intervenção
Pedagogia e Intervenção Educativa
Expressão Plástica, Corporal,
Dramática e Musical
Animação sociocultural
Formação em contexto de trabalho
TOTAL

Carga horária a dividir pelos três anos

Carga
horária
total
320h
220h
220h
100h
140h
81h
100h
200h
200h
150h
300h
125h

CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO DE JUVENTUDE
2019-2022

_________________________________
CURSO COM DUPLA CERTIFICAÇÃO –

12º ANO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
DE NÍVEL 4

2019/2022
_______________________________________

525h
600h
3280H

Os Cursos Profissionais destinam-se a todos os
jovens que tenham concluído o 9º ano de
escolaridade ou que, estando no 10º ano,
pretendam reorientar o seu percurso
formativo. São uma vertente do Ensino
Secundário que privilegia a formação prática,
concebida para uma eficaz profissionalização

Dupla Certificação
O curso confere um diploma de conclusão do
ensino
secundário que proporciona o
prosseguimento de estudos para o ensino superior
e ainda o nível 4 do Quadro Nacional de
Qualificações que permite o ingresso do aluno no
mercado de trabalho.

Perfil de desempenho
O
Técnico
de
Juventude
pode
Intervir na conceção, organização, desenvolvimento
e avaliação de projetos, programas e actividades
com e para jovens, mediante metodolo-gias do
domínio da educação não formal, facilitando e
promovendo a cidadania, a participação, a autonomia, a inclusão e o desenvolvimento pessoal, social e cultural.

.

Saídas profissionais
Instituições Particulares de Solidariedade Social
Associações Juvenis
Lares de Infância e Juventude
Municípios
Projetos de educação inteligente em contexto
de bairro social
Centros de Atividades de Tempos Livres
Lares de pessoas portadoras de deficiências
Centros de atividades ocupacionais

Projetos de desenvolvimento local e de
intervenção comunitária
Organizações não governamentais de alcance
europeu internacional

UFCD da Formação Tecnológica (exemplos de
algumas )
Associativismo Jovem e Cidadania

Atividades Principais
Diagnosticar e analisar áreas de intervenção co
m e para jovens.
Colaborar na definição e gestão de recursos téc
nicos, logísticos, formativos e financeiros neces
sários para a realização de actividades juvenis
nomeadamente, ao nível dos recursos humanos, dos equipamentos, do espaço e das presta
ções de serviços.
Intervir no planeamento, organização, dinamiza
ção e avaliação de atividades de animação juvenil.
Colaborar na elaboração e implementação de p
rojetos de intervenção e desenvolvimento, de
âmbito nacional e/ou internacional, destinados
aos jovens.
Intervir no desenvolvimento de campanhas de
informação e comunicação, de âmbito nacional
e/ou internacional, em temáticas da área da
juventude.
Promover a dimensão internacional da área da
juventude, especialmente no espaço europeu,
Iberoamericano e da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP)

Animação e Coordenação de Campos de Férias

Animação desportiva

