
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  

Interpretar plantas, mapas, peças 
desenhadas do projeto de instalação de 
jardins e espaços verdes, a fim de identificar 
os dados necessários ao trabalho a realizar.  

Preparar o terreno, para instalação de 
jardins e espaços verdes.  

Instalar as espécies ornamentais de acordo 
com as orientações recebidas.  

Proceder à manutenção de jardins e espaços 
verdes, tendo em conta os hábitos 
vegetativos das espécies e as  condições 
edafoclimáticas, de acordo com as 
orientações recebidas.  

Registar dados referentes ao trabalho 
realizado, de forma a fornecer os elementos 
técnicos e contabilísticos  necessários à 
gestão, de acordo com as orientações 
recebidas.  

Conduzir, operar e regular máquinas e 
equipamentos de jardinagem e agrícolas 
adequados às atividades a realizar, de acordo 
com as orientações recebidas.  

Executar a conservação e a limpeza dos 
equipamentos e instalações inerentes ao 
trabalho desenvolvido.  

 



 

 

Formação 

O Plano Curricular do curso é constituído 

por disciplinas de Formação 

Sociocultural, Científica e Técnica, com 

uma grande 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 

Conclusão do 3º ciclo do Ensino 

Básico. 

 Certificado de Qualificação 

Profissional 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: 

 O(a) Operador de Jardinagem 
organiza e executa tarefas relativas à 
instalação e manutenção de jardins e espaços 
verdes, tendo em conta as condições edafo-
climáticas e respeitando as normas de 
segurança, higiene e saúde no trabalho 
agrícola e de proteção do ambiente.  

Componente de Formação  Horas 

Formação sociocultural 798 

Língua Portuguesa 192 

Língua Estrangeira 192 

Cidadania e Mundo Atual 192 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

96 

Higiene, Saúde e Segurança no 
Trabalho 

30 

Educação Física 96 

Formação Científica 333 

Matemática aplicada 210 

Ciências Naturais 123 

Formação Tecnológica 850 

Manutenção de Jardins e Relvados 350 

Infraestruturas básicas e 

paisagísticas de jardins 
150 

Instalação de Jardins e Relvados 350 

Formação Contexto de Trabalho 210 


