
Consideras a vida humana o maior bem a preservar;

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

Pretendes prosseguir estudos em áreas relacionadas com as Ciências Sociais

(Psicologia, Serviço Social, Política Social, Sociologia, entre outras);

Tens interesse em fazer projetos na área social e trabalhar em equipa;

Gostas de trabalhar em equipas multidisciplinares:

    na integração de indivíduos de grupos desfavorecidos; 

    na prevenção de comportamentos de risco; 

    na reabilitação e reinserção social de Crianças, idosos e Deficientes.

Técnico de apoio psicossocial, nas áreas da 

Saúde, Educação e Apoio à Comunidade, 

em todo o tipo de instituições do 3º setor, 

organismos públicos e instituições privadas;

Prosseguimento de estudos na área da 

Assistência Social;

Prosseguimento de estudos na área das 

Ciências Sociais: Psicologia, Serviço Social,

Política Social, Sociologia, entre outras.

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

Curso Profissional

Técnico de Apoio 
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Disclaimer deste curso:

Curso sujeito a financiamento do Ministério da Educação.

Competências Profissionais:

Benefícios, Certificações, Protocolos e Networking:

Colaborar com responsáveis pelas atividades lúdico-pedagógicas no seu 

planeamento e organização, em função das temáticas e dos conteúdos a desenvolver;

Desenvolver a auto e heteroconsciência, a criatividade e a imaginação no sentido 

de fortalecer as relações contigo e com o mundo exterior;

Colaborar na identificação, análise e avaliação diagnóstica de indivíduos, grupos 

ou comunidades em diferentes contextos de vulnerabilidade e risco biopsicossocial;

Desenhar e planear em conjunto com as equipas técnicas multidisciplinares projetos 

de intervenção social que deem resposta às necessidades diagnosticadas;

Intervir, integrado em equipas multidisciplinares, na organização e dinamização 

de projetos de intervenção social de resposta às necessidades diagnosticadas;

Participar em ações de intervenção preventiva (Universal e Seletiva), em equipa 

multidisciplinar, no âmbito dos comportamentos aditivos e nas dependências, com ou 

sem substância em diversos contextos, nomeadamente contexto educativo e comunitário;

Colaborar em equipas multidisciplinares, em atividades de intervenção:

de Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) 

associados aos consumos de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas;

no âmbito da reinserção social;

no âmbito da saúde mental e da deficiência.

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;

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 
(Comunidade e Intervenção Social; 

Psicopatologia Geral; Noções Básicas de 

Saúde; Práticas de Intervenção Social)

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.
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