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Uma Escola para a Vida
O Agrupamento de Escola de Lousada é uma instituição onde o futuro 


se constrói todos os dias, com trabalho e dedicação, desde o pré-escolar 


ao 12.º ano, passando ainda pela Educação de Adultos.


Pré-Escolar
Se o seu filho completa 3 anos de idade até 31 de dezembro, não perca 


a oportunidade de lhe oferecer a entrada num sistema de ensino de 


qualidade. 


O Agrupamento tem um apoio ao nível do pré-escolar, no âmbito da 


Expressão Artística Musical, sendo que este trabalho é orientado pelos 


professores do Conservatório do Vale do Sousa em colaboração com 


os(as) respetivos(as) educadores(as) de infância e em consonância com 


os respetivos planos e projetos escolares.


Para além disso, proporciona ainda a possibilidade de as crianças viven-


ciarem outras experiências educativas enriquecedoras como o projeto 


“Little Einstein”, que coloca crianças de tenra idade em contacto com 


a ciência.







1.º Ciclo
Se o seu filho completa 6 anos de idade até 31 de dezembro, dê-lhe 


as melhores condições para vencer numa sociedade cada vez mais 


competitiva.


Para além do currículo-base, todas as escolas oferecem uma Oferta 


Complementar de Iniciação à Programação no 4.º ano e as atividades 


de enriquecimento curricular são contempladas com uma oferta de 


três modalidades – AFD (Atividades Físicas e Desportivas), Inglês e 


Expressão Musical.


2.º Ciclo e 3.º Ciclo
O Agrupamento oferece ao aluno uma visão académica e cognitiva, 


mas também social e cultural (cultura geral, música e outras artes, 


consciência ambiental, educação para os valores, educação para a 


ciência). Nestes níveis, a Escola também tem mecanismos de apoio 


na superação de dificuldades, proporcionando um espaço de cresci-


mento, experimentação, conhecimento dos limites e aprendizagem.







Ensino Secundário


Os cursos profissionais têm a duração de três anos e são uma 
modalidade de educação, inserida no ensino secundário, que se 
caracteriza por uma forte ligação com o mundo profissional. A 
aprendizagem valoriza o desenvolvimento de competências para 
o exercício de uma profissão, em articulação com o setor empre-
sarial local.


Os cursos profissionais destinam-se, principalmente, a jovens que, 
tendo concluído o 3.º ciclo do ensino básico ou equivalente, pre-
tendam um ensino mais prático e voltado para o mundo do tra-
balho.


A conclusão de um curso profissional confere:
   - diploma do ensino secundário;
   - certificado de qualificação profissional de nível 4 do Quadro 
Nacional de Qualificações (QNQ);


Permite:
  - Ingresso no mercado de trabalho como técnico de nível 4;
   - Ingresso nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP);
  - Acesso ao ensino superior.


Cursos Profissionais


Cursos Científico-Humanísticos
Os cursos científico-humanísticos constituem uma oferta educa-
tiva vocacionada para o prosseguimento de estudos de nível su-
perior e destinam-se a alunos que tenham concluído o 9.º ano 
de escolaridade ou equivalente e têm a duração de 3 anos letivos.
A sua conclusão confere a atribuição de Diploma do En-
sino Secundário (12.º ano), bem como o nível 3 de quali-
ficação do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ). 







Os Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA) são 
uma oferta de educação e formação para adultos que pretendam 
elevar as suas qualificações. Estes cursos desenvolvem-se se-
gundo percursos de dupla certificação e, sempre que tal se revele 
adequado ao perfil e história de vida dos adultos, apenas de ha-
bilitação escolar.


Os Cursos EFA poderão ser indicados para si, no caso de:
− Ter idade igual ou superior a 18 anos (a título excecional, 
poderá ser aprovada a frequência num determinado Curso EFA 
a formandos com idade inferior a 18 anos, desde que estejam 
inseridos no mercado de trabalho);
− Pretender completar o 1.º, 2.º, 3.º ciclo do Ensino Básico ou o 
Ensino Secundário (12.º ano).


Cursos de Educação e Formação de Adultos 
(EFA)


Componentes de Formação:
EFA Básico - B3


Duração Total: 940 h
Aprender com Autonomia (40 h)
Cidadania e Empregabilidade (200 h)
Linguagem e Comunicação - Língua 
Portuguesa (200 h)
Linguagem e Comunicação - Língua 
Estrangeira (100 h)
Matemática para a Vida (200 h)
Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (200 h)


Componentes de Formação:
EFA Secundário - Tipo A


Duração Total: 1150h
Portefólio Reflexivo de Aprendizagens 
(50 h)
Cidadania e Empregabilidade (400 h)
Sociedade, Tecnologia e Ciência (350 h)
Cultura, Língua e Comunicação (350 h)







CENTRO QUALIFICA (CQ-AELousada)


O Centro Qualifica é uma estrutura do Sistema Nacional de Qualificações 
e assume um papel determinante na construção de 
pontes entre os mundos da educação, da formação 
e do emprego, numa perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida. Substitui os extintos Centros Novas 
Oportunidades e Centros para a Qualificação e En-
sino Profissional (CQEP).


A quem se destina?
O CQ-AELousada destina-se a todos os que procuram uma qualifi-
cação, sejam jovens ou adultos, tendo em vista o prosseguimento de 
estudos e/ou uma melhor integração no mercado de trabalho e/ou 
aprendizagem ao longo da vida.  Podem inscrever-se em qualquer 
altura do ano. O processo é todo gratuito.


São destinatários diretos do CQ:
- Adultos com idade igual ou superior a 18 anos que procurem uma quali-
ficação e, 
excecionalmente, Jovens que não se encontrem a frequentar modalidades 
de educação ou de formação e que não estejam inseridos no mercado de 
trabalho (NEET).


Como atua perante alguém que pretenda obter uma qualificação?
O CQ assegura as seguintes etapas de intervenção:
Acolhimento – inscrição do candidato (jovem ou adulto) e seu esclareci-
mento, considerando a missão e o âmbito de intervenção dos CQ;
Diagnóstico – análise do perfil do candidato, com o objetivo de identi-
ficar respostas de educação e/ou formação ajustadas à sua situação (moti-
vações, necessidades e expetativas);
Informação e Orientação – identificação de projetos individuais de 
educação e qualificação profissional, tendo presente opções realistas de 
prosseguimento de estudos e/ou de integração no mercado de trabalho;







Encaminhamento  – concretização do encaminhamento do can-
didato para uma oferta de educação (Cursos profissionais, Cursos de 
Aprendizagem, Decreto Lei 357, Ensino Recorrente, Cursos EFA, etc.), 
e/ou formação profissional (Cursos EFA, Formação Modular, etc.) ou 
ainda para um processo de reconhecimento e validação e certificação 
de competências – RVCC (processo realizado no próprio CQ, com 
orientação de formadores e apenas possível para candidatos adultos; 
caso tenham entre 18 e 23 anos, inclusive, terão de possuir pelos menos 
3 anos de experiência profissional devidamente comprovada), tendo por 
base o processo prévio de diagnóstico e orientação;


Processo Desenvolvido no Centro Qualifica:
Reconhecimento e Validação de Competências – identificação e 
validação de competências adquiridas pelos adultos ao longo da vida, em 
contextos de aprendizagem formais, não formais e informais. Este pro-
cesso não tem duração total definida, nem horário pré-definidos.
e
Certificação de Competências – demonstração das        
competências dos adultos, perante um júri, através da      
realização de uma prova.


Que ligações estabelece no terreno?
O CQ opera em rede e em parceria, de modo 
flexível, com diversas entidades:
Empregadores | Entidades formadoras (escolas, 
centros de formação, entidades certificadas)|Rede 
social e solidária | Municípios |  Associações | 
Serviços e organismos da Administração Pública.
A sua atuação desenvolve-se de modo a potenciar as sinergias existentes 
no terreno, com mecanismos e respostas de qualidade, numa lógica de 
gestão eficaz e eficiente de meios.


Gratuitidade de todo o processo
Não estão envolvidos quaisquer custos na inscrição ou noutras fases do 
processo.







Ensino Secundário
Cursos Científico-Humanísticos


Ciências e Tecnologias
O Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias permite aos alu-
nos aprofundar conhecimentos nas áreas das ciências exatas e naturais.


CURSOS SUPERIORES AFINS
Agronomia | Biologia | Bioquímica | Ciências do Desporto | Ciências do Mar| 
Ciências Geofísicas | Enfermagem | Engenharia (Civil, Eletrotécnica, Gené-
tica,  Mecânica,  Química, entre outras) | Farmácia | Física | Geologia | In-
formática | Matemática | Medicina| Medicina Veterinária | Química |Outros.


Este curso é destinado a alunos que pretendam prosseguir estudos no ensino 
superior, em cursos relacionados com a saúde, ciências e engenharias.


Artes Visuais
O Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais permite aos alunos 
aprofundar conhecimentos na área das artes e da representação visual. 


CURSOS SUPERIORES AFINS
Arquitetura| Arte e Design| Artes Plásticas e Multimédia | Cinema e 
Vídeo | Conservação e Restauro | Desenho | Design (Moda, Indus-
trial, Produto, entre outros) | Educação Artística | Educação e Comuni-
cação Multimédia | Escultura | Pintura | Teatro | Webdesign | Outros.


Este curso é destinado a alunos que pretendam prosseguir estudos no ensino 
superior, em cursos relacionados com a arquitetura, artes plásticas, design, artes 
do espetáculo.


Línguas e Humanidades
O Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades permite aos 
alunos aprofundar conhecimentos nas áreas da literatura e dos idiomas.


CURSOS SUPERIORES AFINS
Antropologia| Arqueologia | Ciência Política | Ciências da Educação (Educa-
dor de Infância, Professor do 1.º Ciclo, Linguística, Línguas: Inglês, Francês, 
Alemão, entre outras) | Ciências da Comunicação | Direito | Filosofia | 
Geografia | História | Jornalismo | Literaturas e Culturas | Psicologia | 
Relações Internacionais  | Serviço Social | Sociologia | Tradução| Outros.


Este curso é destinado a  alunos que pretendam prosseguir estudos no ensino su-
perior, em cursos relacionados com a educação, comunicação, literatura ou direito.


Plano de Estudos







Ciências Socioeconómicas
O Curso Científico-Humanístico de  Ciências Socioeconómicas permite aos alu-
nos aprofundar conhecimentos nas áreas da economia, gestão e contabilidade.


CURSOS SUPERIORES AFINS
Auditoria e Fiscalidade| Contabilidade| Economia| Finanças| Gestão| 
Gestão de Empresas| Gestão de Recursos Humanos| Gestão e Adminis-
tração Pública| Matemática Aplicada à Economia e Gestão | Negócios Inter-
nacionais| Sociologia | Outros.


Este curso é destinado a alunos que pretendam prosseguir estudos no ensino 
superior, em cursos relacionados com a Economia, a Gestão e Administração 
de Empresas e a Contabilidade (entre outros).


Plano de Estudos


10.º 11.º 12.º


GERAL


Português 4 4 5
Língua Estrangeira I, II ou III 4 4 -
Filosofia 4 4 -
Educação Física 4 4 4


ESPECÍFICA


Trienal 6 6 6


Opções
Bienal 1 6 a 7 6 a 7 -
Bienal 2 6 a 7 6 a 7 -


Opções Anual 1 - - 4
Opções Anual 1 - - 4


Educação Moral e Religiosa (matrícula facultativa) 2 2 2







Curso Profissional de 
Técnico Comercial
O QUE É?
O Técnico Comercial é o profissional qualificado apto a organizar e pla-
near a venda de produtos e ou serviços em estabelecimentos comerciais, 
garantindo a satisfação dos clientes, tendo como objetivo a sua fidelização. 


O QUE FAZ?
Desenvolve ações empreendedoras com carácter inovador, criativo e dinâmi-
co; 
Estuda os produtos e/ou serviços da empresa, caracteriza o tipo de clientes 
e recolhe informação sobre a concorrência e o mercado em geral, de forma a 
responder adequadamente às necessidades do mercado; 
Participa na conceção, organização e animação do ponto de venda; 
Atende e aconselha clientes, tendo em vista a sua fidelização e a satisfação das 
suas necessidades; 
Processa a venda de produtos e/ou serviços, recorrendo a equipamento in-
formático e outros meios; 
Procede a operações de abertura e fecho do dia através do controlo de caixa 
e/ou suporte informático; 
Efetua o controlo quantitativo e qualitativo de produtos do ponto de venda, 
recebendo, conferindo, armazenando e etiquetando, controlando stocks e in-
ventariando existências; 
Assegura o serviço pós-venda, recebendo e analisando reclamações com vista 
à sua resolução, procedendo à troca de produtos e a reembolsos, tratando de 
devoluções e de outras situações colocadas pelos clientes; 
Participa na gestão comercial e do pessoal afeto à atividade; 
Utiliza as novas tecnologias nas atividades da função comercial e de gestão; 
Planeia e acompanha o site de comércio eletrónico em colaboração com a 
gestão da empresa e com técnico interno/externo à empresa de áreas multi-
disciplinares; 
Aplica as normas de segurança, higiene e saúde respeitantes à sua atividade 
profissional.







SAÍDAS PROFISSIONAIS:
• Técnico Comercial em instituições privadas ou públicas direcionadas 


para a venda de bens e de serviços;
• Agente ou Delegado Comercial;
• Promotor de Vendas;
• Auxiliar Administrativo.


Plano de Estudos


3 anos


Componentes de Formação
Total 


de 
Horas 


SOCIOCUL-
TURAL


 Português 320
Língua Estrangeira I, II ou III 220
Área de Integração 220
Tecnologias da Informação e Comunicação 100
Educação Física 140


CIENTÍFICA
Matemática 300
Economia 200


TÉCNICA


Técnicas de Vendas 275
Organização e Gestão de Empresas 450
Técnicas de Marketing 200
Comunicar em Inglês 100


Formação em Contexto de Trabalho 600


Educação Moral e Religiosa (matrícula facultativa) 81







Curso Profissional de Técnico de 
Cozinha/Pastelaria


O QUE É?


O Técnico de Cozinha/Pastelaria é o profissional que, no domínio das normas de hi-
giene e segurança alimentar, planifica e dirige os trabalhos de cozinha, colabora na estru-
turação de ementas, bem como prepara e confeciona refeições num enquadramento 
de especialidade, nomeadamente gastronomia regional portuguesa e internacional.


O QUE FAZ?
Armazena e assegura o estado de conservação das matérias-primas utilizadas no 
serviço;
Prepara o serviço de cozinha para a confeção das refeições;
Assegura a limpeza e arrumação dos espaços, equipamentos e utensílios, verifi-
cando existências e controlando o seu estado de conservação;
Prepara/confeciona fundos, molhos e guarnições;
Prepara, confeciona e “emprata” entradas, sopas, pratos de carne, peixe, mariscos, 
legumes e outros alimentos e sobremesas, quer regionais, quer 
internacionais;
Articula com o serviço de mesa a fim de satisfazer os pedidos de refeições e 
serviços especiais;
Pesquisa novas técnicas e tendências de cozinha e pastelaria;
Implementa as normas de autocontrolo e HACCP; 
Gere e controla os custos de produção;
Colabora na elaboração de cartas e ementas.


SAÍDAS PROFISSIONAIS:
• Unidades hoteleiras;
• Restaurantes;
• Empresas de catering;
• Cozinha/Pastelaria.







Componentes de Formação
Total 


de 
Horas 


SOCIOCULTURAL


 Português 320
Língua Estrangeira I, II ou III 220
Área de Integração 220


Tecnologias da Informação e Comunicação 100


Educação Física 140


CIENTÍFICA


Matemática 200
Economia 200
Psicologia 100


TÉCNICA


Tecnologias Alimentares 50
Gestão e  Controlo 150
Comunicar em Francês 100
Comunicar em Inglês 25
Serviços de Cozinha-Pastelaria 875


Formação em Contexto de Trabalho 600


Educação Moral e Religiosa (matrícula facultativa) 81


Plano de Estudos


3 anos







Curso Profissional de Técnico de 
Eletrónica, Automação e Computa-


dores (EAC)


O QUE É?
O Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores é o profission-
al qualificado apto a desempenhar tarefas de carácter técnico relaciona-
das com a instalação, manutenção e reparação de equipamentos de eletróni-
ca, de automação e computadores, assegurando a otimização do seu 
funcionamento, respeitando as normas de segurança de pessoas e equipamentos.


O QUE FAZ?
Preparar e organizar o trabalho a fim de efetuar a instalação, manutenção e/ou 
reparação de equipamentos e sistemas de eletrónica, sistemas de automação e 
computadores e instalações de telecomunicações em edifícios.
Efetuar a instalação e a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, sis-
temas de eletrónica e de sistemas de automação e computadores, utilizando tec-
nologias, técnicas e instrumentos adequados, a fim de assegurar o seu correto 
funcionamento, respeitando as normas de segurança de pessoas e equipamentos.
Efetuar reconfigurações em equipamentos e sistemas de eletrónica, automação e 
computadores, utilizando tecnologias, técnicas e instrumentos adequados, a fim 
de otimizar o seu funcionamento, assegurando a qualidade do serviço prestado.
Efetuar a instalação e a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e 
sistemas de telecomunicações em edifícios, utilizando tecnologias, técnicas e in-
strumentos adequados de acordo com as instruções técnicas, regulamentação es-
pecífica e manuais de fabricante, respeitando as normas de segurança de pessoas 
e equipamentos.
Prestar assistência técnica a clientes esclarecendo possíveis dúvidas sobre o fun-
cionamento de equipamentos eletrónicos que repara.
Elaborar relatórios e preencher documentação técnica relativa à atividade desen-
volvida.







Componentes de Formação
Total 


de 
Horas 


SOCIOCUL-
TURAL


 Português 320
Língua Estrangeira I, II ou III 220
Área de Integração 220
Tecnologias da Informação e Comunicação 100
Educação Física 140


CIENTÍFICA
Matemática 300
Física e Química 200


TÉCNICA


Eletricidade e Eletrónica 300
Tecnologias Aplicadas 275
Sistemas Digitais 175
Automação e Computadores 450
Formação em Contexto de Trabalho 600


Educação Moral e Religiosa (matrícula facultativa) 81


Plano de Estudos


3 anos


SAÍDAS PROFISSIONAIS:
• Projetista de equipamentos com automatismos;
• Instalador e reparador de sistemas de automação por autómatos pro-


gramáveis de pequena e média complexidade;
• Técnico de instalação e reparação de instalações elétricas de baixa tensão de 


alimentação, comando, sinalização e proteção.







Curso Profissional de Técnico de 
Gestão e Programação de Sistemas 


Informáticos (GPSI)


O QUE É?
O Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos é o profissional que, 
de forma autónoma ou integrado numa equipa, realiza atividades de conceção, es-
pecificação, projeto, implementação, avaliação, suporte e manutenção de sistemas in-
formáticos e de tecnologias de processamento e transmissão de dados e informações.


O QUE FAZ?
Instala, configura e efetua a manutenção de computadores isolados ou inseridos 
numa rede local; periféricos de computadores ou de uma rede local; sistemas     
operativos de clientes e servidores;
Implementa e efetua a manutenção de políticas de segurança em sistemas in-
formáticos;
Instala, configura e efetua a manutenção de aplicações informáticas;
Efetua a análise de sistemas de informação;
Concebe algoritmos através da divisão dos problemas e componentes;
Desenvolve, distribui, instala e efetua a manutenção de aplicações informáticas, 
utilizando ambientes e linguagens de programação procedimentais e visuais;
Concebe, implementa e efetua a manutenção de bases de dados;
Manipula dados retirados de bases de dados; 
Instala, configura e efetua a manutenção de servidores para a Internet;
Planifica, executa e efetua a manutenção de páginas e sítios na Internet;
Desenvolve, instala e efetua a manutenção de sistemas de informação baseados 
nas tecnologias web.


SAÍDAS PROFISSIONAIS:
• Técnico de Instalação e Manutenção de Redes;
• Técnico de Software e Hardware;
• Operador de Informática;
• Desenhador e programador de páginas WWW e websites 
• Programador/Analista Informático.







Componentes de Formação
Total 


de 
Horas 


SOCIOCUL-
TURAL


 Português 320
Língua Estrangeira I, II ou III 220
Área de Integração 220
Tecnologias da Informação e Comunicação 100
Educação Física 140


CIENTÍFICA
Matemática 300
Física e Química 200


TÉCNICA


Sistemas Operativos 130
Arquitetura de Computadores 150
Programação e Sistemas de Informação 570
Redes de Comunicação 250


Formação em Contexto de Trabalho 600


Educação Moral e Religiosa (matrícula facultativa) 81


Plano de Estudos


3 anos







Curso Profissional de 
Técnico de Multimédia
O QUE É?
O Técnico de Multimédia é um profissional qualificado apto a 
exercer profissões ligadas ao desenho e produção digital de conteú-
dos multimédia e a desempenhar tarefas de carácter técnico e artís-
tico com vista à criação de soluções interativas de comunicação.


O QUE FAZ?
Concebe e desenvolve produtos multimédia interativos;
Capta, digitaliza e trata imagens, som e texto;
Edita conteúdos com vista à criação de soluções de comunicação (informa-
tivas e lúdicas);
Integra conteúdos utilizando ferramentas de autor;
Programa aplicações multimédia;
Anima objetos para aplicações multimédia; 
Desenha conteúdos multimédia.


SAÍDAS PROFISSIONAIS:
• Gabinetes de Arquitetura e de Design;
• Fotografia e vídeo;
• Publicidade;
• Imprensa (jornais e revistas), Televisão, Cinema;
• Marketing;
• Artes Gráficas;
• Profissional Liberal (trabalhador por conta própria).







Componentes de Formação
Total 


de 
Horas


SOCIOCUL-
TURAL


 Português 320
Língua Estrangeira I, II ou III 220
Área de Integração 220
Tecnologias da Informação e Comunicação 100
Educação Física 140


CIENTÍFICA
Matemática 200
História da Cultura e das Artes 200
Física e Química 100


TÉCNICA


Design e Comunicação 100
Técnicas de Multimédia 350
Audiovisuais, Projeto e Produção Multimédia 350
Sistemas de Informação 300


Formação em Contexto de Trabalho 600


Educação Moral e Religiosa (matrícula facultativa) 81


Plano de Estudos


3 anos







AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA
Oferta Formativa 2019/2020


 Pré- Escolar
 1.º Ciclo do Ensino Básico
 2.º Ciclo do Ensino Básico
  Ensino Geral
  Ensino Articulado (Música)  


 3.º Ciclo do Ensino Básico
  Ensino Geral
  Ensino Articulado (Música)
                                            Curso de Educação e Formação (CEF)  T2 - Operador de Informática


 Ensino Secundário
  Cursos Científico-Humanísticos (com ensino articulado da música)
    Artes Visuais
      Ciências e Tecnologias 
      Ciências Socioeconómicas
       Línguas e Humanidades


  Cursos Profissionais
    Técnico Comerciial
    Técnico de Cozinha/Pastelaria
      Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores   
                              Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
      Técnico  de Multimédia


  Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA)
  Curso EFA B3 (3.º Ciclo) | Curso  EFA S-tipo A e S-tipo C (Secundário)


 Formações Modulares


          Ensino Recorrente Secundário não presencial


 Centro Qualifica (CQ-AELousada)
    Diagóstico, Informação/Orientação e Encaminhamento
 	 				RVCC	Escolar	e	Profissional	de	Adultos		de	Nível	Básico	(B1,B2,B3)	e	Nível
                          Secundário (Reconhecimento,	Validação	e	Certificação	de	Competências)


Escola Secundária de Lousada (Escola Sede)
Rua Dr. Mário Soares, 194
4620-493 Lousada
Telefone: 255820950
http://www.aelousada.net 





