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Técnico de Desporto 

 
CURSO PROFISSIONAL DE 

SECUNDÁRIO 

CONDIÇÕES  DE ACESSO:  

Para jovens com o 9ºano de escolaridade ou que 

frequentam o ensino secundário e pretendam reo-

rientar o seu percurso escolar,  no sentido de ob-

terem uma formação  orientada para o mercado 

de trabalho na área das industrias Transformado-

ras 

DURAÇÃO:  

Desenvolve-se em 3 anos letivos , incluindo está-

gio formativo.   

CERTIFICAÇÃO:  

Confere um diploma de conclusão dos estudos no 

ensino secundário (12ºano) e um certificado de 

qualificação profissional de nível IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Profissional 

de Secundário 

12º Ano 

 

Agrupamento de Escolas de Lapiás  

EBS Dr. Rui Grácio 

INSCRIÇÕES:  

SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

     SECRETARIA 

EBS Dr. Rui Grácio 

DURAÇÃO 3 ANOS 

12ºANO 

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

 



OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

Curso  Profissional de Técnico de desporto — Nível IV 

tem como objetivo preparar jovens profissionais com 

competências técnicas e práticas para: 

Elaborar o plano anual de preparação em colabora-

ção com os técnicos de grau superior responsáveis 

pela modalidade desportiva; 

Coadjuvar na preparação e organização das sessões 

de treino e aconselhamento aos praticantes na ado-

ção de hábitos saudáveis e de cuidados de higiene 

na sua vida quotidiana; 

Organizar a participação e orientar, com supervisão 

de um técnico de grau superior, as sessões de treino 

com vista ao aperfeiçoamento dos praticantes na 

modalidade desportiva; 

Participar, sob supervisão de um técnico de grau 

superior, no planeamento e coadjuvar na implemen-

tação de actividades,individuais ou de grupo, de me-

lhoria da aptidão física, no âmbito do treino despor-

tivo; 

Participar na conceção e implementação de progra-

mas de atividades físicas e desportivas em contexto 

de animação e de ocupação de tempos livres; 

 

 

MATRIZ CURRICULAR 

 

 

 

 

 

Técnico de Desporto 
Curso Profissional de Secundário 

 

PERFIL PROFISSIONAL 

Com o curso pretende-se formar profissionais aptos 

a participar no planeamento, na organização e no 

desenvolvimento do treino de modalidades desporti-

vas, individuais ou coletivas, bem como organizar e 

dinamizar atividades físicas e desportivas em con-

texto de ocupação de tempos livres, animação e 

lazer. 

 

Componentes de Formação              

Componente de Formação Sociocultural –1000 Horas 

Português  

Língua Estrangeira I ou II  

Área de Integração  

Tecnologias da Informação e Comunicação  

Educação Física 

 

Componente de Formação Científica – 500 Horas 

Estudo do Movimento  

Matemática 

Psicologia 

 

Componente de Formação Técnica — 1600 Horas 

Teoria do Desporto 

Desportos coletivos 

Desportos individuais e ginásio 

Animação, aventura e exploração da natureza. 

UFCD de qualificação 

 

Formação em contexto de trabalho 

Total de Horas—3100 


