Conclusão de um Curso Profissional
confere:


12º Ano de Escolaridade



Certificação de Qualificação Profissional, de
Nível IV (Técnico Qualificado)

Plano de estudos

Curso Profissional
Nível IV (Secundário)
Técnico de Turismo
Ambiental e Rural

Duração do Curso Profissional:


3 anos letivos

Condições de Acesso:


Possuir o 9º ano de escolaridade



Não ter concluído o ensino secundário



Não ter mais de 25 anos

Agrupamento de
Escolas D. António Taipa
Freamunde

Condições de Ingresso na nossa
Escola:
O ingresso nos Cursos Profissionais está sujeito a uma
fase de pré-seleção de candidatos.
Caso estejas interessado, informa-te junto da
secretaria, do teu diretor de turma ou da psicóloga do
agrupamento (email: juliarocha.spo@gmail.com).

(a) Carga horária global, não compartimentada pelos três anos do
ciclo de formação, a gerir pela escola no âmbito da sua autonomia
pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga anual de forma a
otimizar a gestão modular e a formação em contexto de trabalho.
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado
apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará,

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
D. ANTÓNIO TAIPA—FREAMUNDE

ANO LETIVO 2017/2018
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obrigatoriamente, uma segunda língua no ensino secundário. Nesta
escola, será Inglês.
(c) A disciplina a oferecer depende da opção da escola, no âmbito
da sua autonomia. Nesta escola, será Francês.

Tel: 255 880 510 - 255 880 730
Fax: 255 870 280
Correio eletrónico:

ebsfreamunde@gmail.com

Serviço de Psicologia e Orientação
(SPO)

Técnico de Turismo Ambiental e Rural
Perfil de desempenho
O Técnico de Turismo Ambiental e Rural
é o profissional que participa na aplicação
de medidas de valorização do turismo em
espaço rural, executando serviços de receção em alojamento rural e de informação,
organização e animação de eventos.

As atividades principais
desempenhadas por este técnico
são:


Proceder ao levantamento de recursos e
potencialidades turísticas locais e regionais;



Colaborar na divulgação da oferta turística
local e regional;



Participar na divulgação do património
gastronómico local e regional, contribuindo
para o desenvolvimento de marcas e de
produtos da região;



Proceder à promoção e animação de espaços
naturais e zonas rurais;



Participar na sensibilização e preservação
ambientais e culturais, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida das populações;



Organizar e dinamizar a animação turística,
nomeadamente com atividades de turismo de
natureza, entre outros;



Colaborar na gestão e dinamização de empresas
e unidades de Turismo em Espaço Rural;

Saídas Profissionais










Empresas de Turismo em Espaço Rural;
Autarquias (departamentos de turismo,
postos de turismo, etc.);
Parques de campismo;
Áreas Protegidas (Parques Naturais,
Reservas, etc.);
Pousadas da Juventude;
Unidades Hoteleiras;
Agências de Viagens;
Empresas e Associações de Animação
Cultural;
Regiões de Turismo.



Proceder ao atendimento e
acompanhamento de clientes,
identificando as suas preferências e
orientando as suas escolhas.

