
Principais Competências: Escola Básica e Secundária  
D. João V 

Informações Úteis 

Se tens: 
 15 anos ou mais; 
 6º ou 7º ano concluído 

ou não terminaste o 8º 
ano... 

 

 

Inscrições 
Na Escola Básica e Secundária D. João V  
 
Diretores(as) turma 
Serviço de Psicologia e Orientação 
Secretaria 
Serviço de Psicologia e Orientação (Espaço+) 

Transportes 

Carris: 711,746,764 e 767 
Rodoviária :  109 162,e  185 (ligação ao 
metro) 
Comboio: Estação Damaia/Stª Cruz 
Metro: Estação da Reboleira 

Rua Maria Lamas 
 DAMAIA 
2720-364 AMADORA 
Tel: 214 906 460 

e-mail: esdjvsec@gmail.com  

Cuidar, apoiar, vigiar e acompanhar 

crianças e jovens até aos 18 anos, 

colaborando na execução de ativida-

des ludico-pedagógicas, de vida diá-

ria e de lazer, promovendo o seu 

bem-estar e desenvolvimento inte-

gral, no respeito pelos príncipios de 

segurança e deontologia profissional. 

Instalar as espécies ornamentais de 

acordo com as orientações recebi-

das.  

 



 

 

Formação 

O Plano Curricular do curso é constituído 

por disciplinas de Formação Sociocultu-

ral, Científica e Técnica, com uma gran-

de vertente prática preparando, desta 

forma, os(as) alunos(as) para o ingresso 

no mundo do trabalho.  

 

Formação em Contexto de Trabalho: 

Estágio profissional numa empresa do 

Ramo, com a duração de 210 horas.  

 

 

Certificação 

 Obtenção de um Certificado de Con-

clusão do 3º ciclo do Ensino Básico. 

 Certificado de Qualificação Profis-

sional de Nível 2 de Operador de 

Jardinagem. 

 Dois anos letivos; 
 Prova de avaliação final; 
 Estágio numa empresa do setor; 
 Certificado Profissional nível 2. 

Curso: 

Plano Curricular: Formação, 

         Estágio e  

                    Certificação: 

Componente de Formação  Horas 

Formação Sociocultural 798 

Língua Portuguesa 192 

Inglês 192 

Cidadania e Mundo Atual 192 

Higiene, Saúde e Segurança no Tra-
balho 

30 

Educação Física 96 

TIC 96 

Formação Científica 333 

Matemática aplicada 210 

Psicologia 123 

Formação Tecnológica 850 

Saúde Infantil 250 

Pedagogia e Intervenção Educativa 250 

Técnicas de Expressão e Animação 350 

Formação Contexto de Trabalho 210 

Atividades Principais 
 
Colaborar na execução de atividades e tarefas diárias a 

desenvolver com as crianças e jovens nos diferentes con-
textos de atuação. 

Colaborar com o/a responsável pelas atividades lúdicope-

dagógicas, na sua execução, em função das temáticas e dos 
conteúdos a desenvolver. 

Vigiar, acompanhar e apoiar crianças e jovens, no desenvol-

vimento e realização das atividades programadas, garantin-
do e promovendo a sua segurança em todos os momentos. 

Organizar refeições, bem como apoiar crianças e jovens 

durante o período de refeições. 

Acompanhar e apoiar crianças e jovens nas atividades de 

higiene pessoal. 

Assegurar as condições de higiene, segurança e organiza-

ção do local onde as crianças e jovens se encontram, bem 
como dos materiais utilizados. 

Detetar e informar quem exerce as responsabilidades 

parentais, de eventuais problemas de saúde e de desenvol-

vimento ou outros respeitantes às rotinas diárias das 

crianças e dos jovens. 

Registar e reportar superiormente ocorrências. 

 


