
Gostarias de diagnosticar e analisar áreas de intervenção com e para jovens;

Queres colaborar na definição e gestão de recursos técnicos, logísticos, 

formativos e financeiros necessários para a realização de atividades juvenis, 

nomeadamente, ao nível dos recursos humanos, dos equipamentos, 

do espaço e das prestações de serviços;

Intervir no planeamento, organização, dinamização e avaliação 

de atividades de animação juvenil;

Tens interesse em colaborar na elaboração e implementação de projetos 

de intervenção e desenvolvimento, de âmbito nacional e/ou internacional, 

destinados aos jovens;

Queres intervir no desenvolvimento de campanhas de informação e comunicação, 

de âmbito nacional e/ou internacional, em temáticas da área da juventude;

Gostarias de promover a dimensão internacional da área da juventude, 

especialmente no espaço europeu, Ibero-americano e da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Técnicas de animação, incluindo jogos 

pedagógicos e dinâmicas de grupo;

Técnicas de comunicação, oral e escrita;

Intervenção e desenvolvimento comunitário;

Organização de eventos;

Planeamento e desenvolvimento de atividades 

de tempos livres;

Organização internacional e a cooperação

 na área da juventude.

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

Técnico de Juventude



Disclaimer deste curso:

Curso sujeito a aprovação e financiamento do Ministério da Educação.

Competências Profissionais:

Benefícios, Certificações, Protocolos e Networking:

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;

Protocolos de cooperação com grandes empresas de Vila Nova de Gaia.

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 
(Matemática; Psicologia; Sociologia)

Componente Técnica 
(Políticas de Juventude e Contextos de Intervenção;

Projetos de Participação e Acção com os Jovens;

Oficinas de Animação e Desenvolvimento de 

Atividades de Tempos Livres;

Animação Cultural Desportiva)

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.

Artes, expressão corporal, dramática, musical e plástica;

Educação física, desporto e equipamentos desportivos;

Segurança, saúde e primeiros-socorros;

Métodos e técnicas formativas e informativas;

Tecnologias de informação e comunicação;

Gestão associativa;

Elaboração e desenvolvimento de projetos;

Projetos e programas de cooperação internacional na área da juventude;

Educação para o desenvolvimento;

Gestão de equipas pedagógicas.
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