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Cursos Científico-Humanísticos 
 
 

• Natureza e Organização 



Cursos Científico-Humanísticos 
2019 

·        Curso de Ciências e Tecnologias* 

·         Curso de Línguas e Humanidades* 

·         Curso de Artes Visuais* 

·        Curso Secundário de Música 

• *Exames nacionais: 

• Português (12º ano) 

• 2 disciplinas bienais (11º ano) 

• disciplina trienal (12º ano) 
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de Música  

 

 







Cursos profissionais 2019 

·         CP de Técnico/a de Apoio à Gestão Desportiva; 

·         CP de Técnico/a de Restaurante/Bar; 

·         CP de Técnico/a de Cozinha/Pastelaria; 

·         CP de Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos; 



Técnico de Cozinha/Pastelaria 
 

• Saídas Profissionais:  
Após a conclusão do curso o aluno estará apto e qualificado para exercer a atividade de Técnico 
de Restauração, Diretor de Restauração ou Chefe de Sala em: 

 

Restaurantes; 

Unidades hoteleiras; 

Bares; 

Cruzeiros; 

Cafetarias; 

Pastelarias; 

Empresas de eventos e catering. 

 

 



CP de Técnico/a de Restaurante/Bar 

Saídas Profissionais 
•Técnico de restaurante-bar; 
•Diretor(a) de restauração; 
•Chefe de mesa; 
•Empregado(a) de mesa; 





 
CP de Técnico/a de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 
 O que é? 

• O/A Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos apoia a coordenação de departamentos 
de informática e procede ao desenvolvimento, instalação e utilização de aplicações informáticas em 
qualquer área funcional de uma organização/empresa. 

O que faz? 

• Instala, configura e efetua a manutenção de diferentes sistemas operativos e de software de aplicação; 

• Avalia e participa na escolha de utilitários e na escolha de ferramentas de gestão, assim como nas políticas 
de segurança em sistemas informáticos; 

• Desenvolve aplicações na área da gestão; 

• Analisa problemas e propõe soluções adequadas aos meios existentes na empresa; 

• Desenvolve, instala e mantém servidores, páginas e sistemas de informação nas tecnologias web. 

Onde pode trabalhar? 

• O/A Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos pode desenvolver a sua atividade 
profissional em empresas de informática e especializadas em equipamentos eletrónicos, bem como em 
qualquer organização, pública ou privada, que recorra a serviços informáticos. 

 





 
 
Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão 
Desportiva 
 
 
 • É o profissional que colabora na gestão e manutenção de instalações 

e de equipamentos desportivos e que participa na conceção, 
desenvolvimento e avaliação de programas, atividades e eventos 
desportivos em diversos contextos organizacionais. 


