A conclusão de um Vocacional
confere:


Plano de estudos

9º Ano de Escolaridade

Duração:


1 ano

Curso Vocacional
Condições de Ingresso na nossa
Escola:
O ingresso nos Cursos Vocacionais está sujeito a
uma fase de pré seleção de candidatos.

Agrupamento de
Escolas de Freamunde

O encaminhamento é feito após processo de
avaliação vocacional.
O acesso exige o acordo dos Encarregados de
Educação.
Caso estejas interessado, informa-te junto da
Secretaria, do teu diretor de turma ou da
psicóloga do agrupamento.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
DE FREAMUNDE

ANO LETIVO 2014/2015

Praceta da Escola Secundária, 21
4590-314 FREAMUNDE
Tel: 255 880 510 - 255 880 730
Fax: 255 870 280
Correio eletrónico:

eb23freamunde@gmail.com

Serviço de Psicologia e Orientação
(SPO)

Cursos Vocacionais de 3º ciclo
Objetivos:






Criar

uma via que corresponda às necessidades dos alunos, tendo como finalidade a
inclusão de todos na escolaridade obrigatória.
Criar uma alternativa mais adaptada aos
jovens que procuram um ensino mais prático, mais técnico e mais ligado ao mundo
do trabalho.
Dotar esses jovens de ferramentas que lhes
permitam enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

Matriz curricular:


Estrutura curricular organizada por módulos



Cada módulo é uma sequência de ensino com



Avaliação: escala de 0 a 20 valores



3 atividades vocacionais: Instalação e Operação
de Sistemas Informáticos / Música e Tecnologia
/ Horticultura, Fruticultura e Jardinagem



Prática simulada das 3 atividades



A prática simulada da atividade vocacional terá



Os alunos com aproveitamento em todos
os módulos das três componentes podem
transitar para o ensino secundário profissional.



Os alunos podem transitar para o ensino
secundário vocacional, desde que tenham
obtido aproveitamento em todos os módulos da formação vocacional e em pelo
menos 70% dos módulos das componentes geral e complementar.

Jovens com idade igual ou superior a 13

Com duas retenções no mesmo ciclo ou
com três retenções em ciclos diferentes

Os alunos com aprovação nos exames
nacionais do 9º ano podem transitar, quer
para o ensino regular quer para o ensino
profissional.

lugar no final da lecionação e destina- se a uma
demonstração da atividade prática, não devendo
exceder a duração de 210 horas, distribuídas em
igual número pelas atividades vocacionais

anos




um determinado nº de horas

Público alvo:


Avaliação dos alunos e progressão:

Assiduidade:
Número de alunos por turma:


Mínimo: 20



Máximo: 24



Pelo menos 90% dos tempos letivos do
módulo



100% na prática simulada estabelecida

