
 
 

 

Tapada da Torre 2230-161 Sardoal 

Telefone: 241850110   

Fax: 241850115 

 

Email:     geral@escolasardoal.com 

            director@escolasardoal.com 

Para mais informações contacte os  

Serviços Administrativos do Agrupamento 

ou a página do Agrupamento em:  

 

http://www.escolasardoal.com 

 
 

Serviços Administrativos da Escola 

CURSO PROFISSIONAL 

Técnico de Proteção Civil 

CURSO PROFISSIONAL 

Técnico de Gestão de  

Equipamentos  

Informáticos 

 
Destinatários: 
. Alunos que concluíram o 9º ano de 
escolaridade ou equivalente. 
 
Duração: 
. 3 anos 
 
Regime: 
. Diurno 
 
Certificação: 
. Ensino secundário - 12ºAno; 
. Qualificação profissional - nível 4. 
 
Saída Profissional: 
 
 Técnico de Proteção Civil 
 Técnico de Gestão de Equipa-

mentos Informáticos 
 
Possibilidade de prosseguimento de 
estudos de nível superior 

CURSOS PROFISSIONAIS 
Agrupamento de Escolas de Sardoal 

Agrupamento de Escolas de Sardoal 



  
 

 

 
Os Cursos Profissionais são uma modali-

dade de educação do Ensino Secundário, 

vocacionados para a qualificação inicial 

dos alunos, privilegiando a sua inserção 

no mundo do trabalho e permitindo o 

prosseguimento de estudos. 

Os Cursos Profissionais podem corres-

ponder às tuas expectativas porque: 

- contribuem para que desenvolvas com-

petências pessoais e profissionais para o 

exercício de uma profissão; 

- privilegiam as ofertas formativas que 

correspondem às necessidades de traba-

lho locais e regionais; 

- preparam para o acesso a formações 

pós-secundárias ou ao ensino superior. 

Ensino Secundário 

        
 

 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Curso Profissional     

Técnico de Proteção Civil Curso  Profissional 

Técnico de Gestão de 

Equipamentos Informáticos O curso Profissionalde Técnico 
de Proteção Civil, visa a forma-
ção de profissionais que, após 
serem integrados em organiza-
ções do âmbito, possam reali-
zar atividades de prevenção de 
riscos coletivos em situações 
de acidentes graves e catástro-

fes, apoio e participação no planeamento de ativi-
dades que visem atenuar os efeitos dos mesmos, 
sob a orientação de técnico superior. 
No final do curso os alunos estarão aptos a exercer 
funções em: 
Gabinetes de Proteção Civil; 
Gabinetes de segurança em empresas públicas e 
privadas; Consultadoria em segurança e gestão de 
risco. 
 

Plano Curricular do curso: 

O curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipa-
mentos Informáticos, tem como objetivos preparar 
jovens profissionais com competências técnicas nas 
áreas de Instalação, Configuração, Manutenção, Admi-
nistração e Suporte de Equipamento Informático e 
Redes de pequeno e médio porte. 
Após a finalização deste curso, os seus participantes 
estarão aptos tecnicamente a:  
• Montar, instalar e configurar computadores, isola-
dos ou em redes, dispositivos, periféricos e programas 
informáticos; 
• Manter e fornecer suporte a sistemas informáticos 
num considerável n.º de ambientes informáticos; 
• Utilizar os principais aplicativos e utilitários informá-
ticos; 
• Instalar, configurar e administrar 
soluções de segurança e comuni-
cação de dados; 
• Criar páginas para a Internet e 
conhecer as principais linguagens 
de programação. 


