Partilhar Saberes, Formar Cidadãos

Perfil de Desempenho à
saída do Curso
O Técnico de Ação Educativa é
o profissional qualificado apto a:
. Participar na planificação,
orga ni zaçã o e e xec uçã o de
atividades a desenvolver com as
crianças e jovens em diferentes
contextos de atuação;
. Colaborar com o responsável pelas
atividades lúdicas e pedagógicas no
seu planeamento e organização, em
função das temáticas e dos
conteúdos a desenvolver;
. Vigiar , acompanhar e apoiar
crianças e jovens, no
desenvolvimento das atividades
previstas, garantido e promovendo a
sua segurança em todos os
momentos.

ESCOLA SECUNDÁRIA MATIAS AIRES

Inscreve-te na Secretaria da escola
Fichas de inscrição no site:
www.aeams.pt

Tens o 9.º ano?
Gostas de desafios?
Este Curso é para ti!

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AGUALVA MIRA SINTRA
Escola Secundária Matias Aires
Av. dos Bombeiros Voluntários 2735-244 Cacém
Tel. 21 433 83 80
www.aeams.pt

Curso Profissional de Técnico de Ação Educativa IV (12.º Ano)
função de Ama (Decreto-Lei n.º 115/2015 de
22 de junho)

Objetivos do Curso
O Técnico de Ação Educativa é
responsável por :
. Cuidar, apoiar, vigiar e acompanhar
crianças e jovens sob a orientação de
outros profissionais, apoiando o
planeamento,
. Organizar e executar as atividades do
quotidiano, de tempos livres e ou
pedagógicas, contribuindo para o
desenvolvimento integral e bem-estar das
crianças e jovens, no respeito pelos
princípios de segurança e deontologia
profissional.

Matriz Curricular

A conclusão, com aproveitamento, do
Curso Profissional confere:

• um diploma de nível secundário de
educação (12.º Ano);

• um certificado de qualificação de nível
Nacional

de

• uma autorização para o exercício de

Componente de Formação Cientifica
Matemática
Sociologia
Psicologia
Componente de Formação Técnica
Saúde Infantil e Juvenil
Expressões Artísticas
Técnicas de Animação Pedagógica
Técnicas Pedagógicas e Curriculares

Certificação

IV do Quadro
Qualificações

Componente de Formação
Componente Sociocultural
Português
Língua Estramgeira I ou II
Área de Integração
Tecnologias da Informação e Comunicação
Educação Física

A formação privilegia uma estrutura curricular
acentuadamente profissionalizante que integra
as componentes de formação sociocultural,

