
ENSINO SECUNDÁRIO

CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS

• Ciências e Tecnologias

• Línguas e Humanidades

• Artes Visuais

• Ciências Socioeconómicas

CURSO ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO

• Curso Secundário de Música, Regime Articulado

CURSOS PROFISSIONAIS

• Técnico Auxiliar de Saúde

• Animador Sociocultural

CONTACTOS

Tel. 273 331 192

Email. aeemidiogarcia@gmail.com

http://www.aeemidiogarcia.pt/

Rua Eng. Adelino Amaro da Costa - Bragança

Curso Profissional

ANIMADOR 

SOCIOCULTURAL

Escola Secundária Emídio Garcia



O Animador Sociocultural é um profissional qualificado apto a promover o 

desenvolvimento sociocultural de grupos e comunidades, organizando, 

coordenando   e/ou  desenvolvendo   atividades  de  animação  de  caráter 

cultural, educativo, social, lúdico e recreativo. 

CURSOS PROFISSIONAIS PERFIL DE SAÍDA

O Animador Sociocultural poderá, entre outras, desempenhar funções 

em: 

•Autarquias e bibliotecas municipais;

•Clubes e grupos recreativos;

•Empresas de animação artistica e produção de eventos;

•Creches, infantários e centros de ocupação de tempos livres;

•Entidades de apoio à 3ª idade (lares, centros de dia);

•Hospitais e clínicas;

•Associações culturais, recreativas e desportivas;

•Escolas públicas e privadas;

•Museus, centros culturais, ludotcas.

SAÍDAS PROFISSIONAIS

PLANO DE FORMAÇÃO

COMPONENTE 
DE FORMAÇÃO

DISCIPLINAS/DOMÍNIOS

SÓCIO
CULTURAL

Português

Língua Estrangeira 
(Francês ou Inglês)

Tecnologias da Informação 
e Comunicação

Área de Integração

Educação Física

CIENTÍFICA

Psicologia

Sociologia

Matemática

TÉCNICA

Área de Expressões

Área de Estudo da Comu-
nidade

Animação Sociocultural

Formação em Contexto de 
Trabalho

CURSO PROFISSIONAL  DE ANIMADOR
 SOCIOCULTURAL

Os Cursos Profissionais são uma modalidade de educação inserida 

no ensino secundário, que se caracteriza por uma forte ligação com o 

mundo profissional. 

Os cursos profissionais podem corresponder às tuas expectativas, por 

vários motivos: 

- Proporcionam  um  ensino  mais  prático e voltado  para o mundo do

trabalho;

- Promovem o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais

para o exercício de uma profissão;

- Permitem o ingresso nos cursos técnicos superiores profissionais

(CTESP) e o acesso ao ensino superior.

Destinatários: Jovens que tenham concluído o 9.º ano de escolaridade 

ou que tenham frequentado um outro curso de nível secundário sem 

aproveitamento.

Certificação: A conclusão de um curso profissional confere um diploma 

de nível  secundário de  educação e um certificado de qualificação 

profissional de nível 4.
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