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 Informação
e Animação Turística

Duração do Curso Profissional:


3 anos letivos

Condições de Acesso:


Possuir o 9º ano de escolaridade



Não ter concluído o ensino secundário



Idade até 20 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

Nota. A disciplina de EMRC é opcional e acresce 81 horas, ou
seja, o número total de horas do curso passa a 3506 horas.

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

Praceta da Escola Secundária, 21
4590-314 FREAMUNDE

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 Informação e Animação Turística

Turística é o profissional que presta infor-

As atividades principais
desempenhadas por este técnico
são:

mações, promove e comercializa produtos



Perfil de desempenho
O Técnico de Informação e Animação

e serviços turísticos, assim como, efetua o
atendimento e a receção de clientes, de
modo a garantir um serviço de qualidade
e a satisfação destes.

Saídas Profissionais
Empresas de Turismo;
Autarquias (departamentos de turismo, postos de turismo, etc.);
 Parques de campismo;
 Outros parques e feiras;
 Agências de Viagens;
 Empresas e associações de animação
turística;
 Empreendimentos turísticos;
 Hotéis e restaurantes;
 Museus;
 Empresas de organização de eventos;
 Casinos;
 Regiões de turismo;
 Outras entidades ligadas ao turismo.



Planeia, programa e organiza atividades de
animação turística.
Presta informações, aconselha e promove a
região junto dos clientes.


Presta informações, aconselha e promove o
mercado turístico Português.


Executa tarefas de acolhimento de turistas,
prestando informações de caráter histórico,
cultural e gastronómico.


Executa atividades de animação turística em
contexto cultural, desportivo e ambiental, com
públicos diversificados.




Planeia e organiza programas de animação.

Planeia e organiza programas de terceira
idade.


Planeia e organiza programas adaptados a
portadores de deficiência.


Conhece e executa normas de utilização
do material.


Conhece e executa
destinada a crianças.


regulamentação

