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Procuras um ensino mais prático e orientado para o mercado de trabalho;

Pretendes abraçar uma carreira relacionada com a infância: Auxiliar de 

Ação Educativa, Educadora de Infância, Professora do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, Assistente Social;

Queres promover o bem-estar de crianças e jovens;

Ambicionas trabalhar na inserção social de crianças de grupos 

desfavorecidos ou em situação de risco;

Pretendes colaborar em ATL, CAF’s e atividades lúdico pedagógicas.

Técnico de Ação Educativa em: berçários, creches, 

jardins de infância, escolas, ATL e Centros de Estudo;

Prosseguimento de estudos na área da Educação;

Animador/a de crianças e jovens;

Animador/a em eventos infantis.

SAÍDAS PROFISSIONAIS E ACADÉMICAS:ESTE CURSO É O MAIS INDICADO PARA TI SE:



Curso Profissional
Técnico de 
Ação Educativa

Disclaimer deste curso:

Curso sujeito a financiamento do Ministério da Educação.

Competências Profissionais:

Benefícios, Certificações, Protocolos e Networking:

Colaborar na planificação, organização e execução de atividades a desenvolver 

com as crianças e jovens em diferentes contextos de atuação;

Colaborar com o/a responsável pelas atividades lúdico-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, garantindo e promovendo a sua

segurança em todos os momentos;

Acompanhar e apoiar crianças e jovens no desenvolvimento 

das atividades de higiene pessoal;

Organizar refeições, bem como acompanhar e apoiar as crianças e

jovens durante o período de refeições;

Assegurar as condições de higiene, segurança e organização do local onde as crianças

e jovens se encontram, bem como dos equipamentos e materiais utilizados;

Detetar e reportar superiormente eventuais problemas de saúde e de desenvolvimento

ou outros respeitantes às rotinas diárias das crianças e jovens;

Registar e reportar superiormente ocorrências.

Bolsa de estudo (Ação Social Escolar);

Subsídio de alimentação e transporte;

Os alunos beneficiam enquanto estudantes da EPAD, do Microsoft 365 

- Microsoft 365 Apps para estudantes - 5 licenças de MS O�ce;

Aos alunos da EPAD é atribuído um email institucional e personalizado 

da Google workspace for Education - K12 Edition;

Workshops de música;

Protocolos de cooperação com colégios de referência de Vila Nova de Gaia.

GAIA
Av. Vasco da Gama nº774,
4430-247 Vila Nova de Gaia

info@epadgaia.edu.pt
www.epadgaia.edu.pt+351  223 167  436

3 Anos Letivos: 

- 600 Horas de Estágio 
   (FCT – Formação em Contexto de Trabalho)

- PAP – Prova de Aptidão Profissional

DURAÇÃO DO CURSO

Componente Sociocultural 
 (Português; Inglês; Área de Integração; 

Educação Física; TIC)

Componente Científica 
(Psicologia; Sociologia; Matemática)

Componente Técnica 
(Saúde Infantil; Expressão Plástica; Expressão 

Corporal, Dramática e Musical; Técnica 

Pedagógica e Intervenção Educativa)

ESTRUTURA DO CURSO

HABILITAÇÕES ADQUIRIDAS

- 12.º ano;

- Certificado Profissional de nível 4;

- Acesso ao Ensino Superior.

PRÉ-REQUISITOS

www.epadgaia.edu.pt

- 9.º ano concluído;

- Idade compreendida 

   entre os 15 e os 19 anos.


