
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 

CURSO  

VOCACIONAL 
2º ciclo 
1 ano 
    

 

Condições de acesso 

Alunos a partir dos 13 anos que  

manifestem constrangimentos 

com os estudos do ensino regu-

lar e que procurem uma alterna-

tiva a este tipo de ensino.  

Agrupamento de Escolas de Eixo 
Rua do Forno, nº 27 
3801-501 Eixo 

 
234 920 220  
ebieixo@ebie.pt 

 
www.ebie.pt 

 Não tens super poderes 

 Não és o super homem 

 Nem a super mulher. 

 Mas tens o poder 

 De escolher o teu Futuro… 

 Escolhe um Curso de ensino e formação vocacional 

 Assim poderás ser o que bem entenderes. 

 

  O FUTURO É TEU 



Disciplinas Horas anuais  

 Geral   

Português 135 

Matemática 135 

Inglês 65 

Educação física 65 

Complementar 

História / Geografia 65 

Ciências Naturais  65 

 Vocacional    

Assistência Familiar e à Comunidade 120 

 Prática simulada 70 

Animação Cultural 120 

 Prática simulada 70 

Operador de Informática 
120 

 Prática simulada 70 

 
 

Total horas ano/curso 1100 

Habilitação 
Os alunos que concluam com aproveita-

mento este curso vocacional ficam habilita-

dos com o 6º ano de escolaridade. 
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Formação inicial 
O curso vocacional privilegia a aquisição de 

conhecimentos em disciplinas estruturantes 

e o primeiro contato com três áreas vocacio-

nais distintas, dotando os jovens de ferra-

mentas que permitam vir a enfrentar no 

futuro, também, os desafios do mercado de 

trabalho . 

Áreas vocacionais 

 Assistência Familiar e à Comunidade 

 Animação Cultural 

 Operador de Informática 

 

 

Prosseguimento de estudos 

 Ensino regular 

 mediante realização das provas finais 

do 6º ano, com aproveitamento; 

 Cursos vocacionais de 3º Ciclo 

 que concluam com sucesso 70% dos 

módulos da componente geral e 100% 

da componente vocacional; 

 não necessitam realizar provas finais 


