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CURSOS 
PROFISSIONAIS

A ESJR COLABORA COM AS SEGUINTES ENTIDADES
 

Câmara Municipal de Vila do Conde 
Junta de Freguesia de Vila do Conde 

Bombeiros Voluntarios de Vila do Conde 
lnstituto Politécnico do Porto 

Conservatório de Musica de Vila do Conde
Curtas Metragens CRL

 Ginásio Clube Vilacondense
Rádio Linear

 MADI - Movimento de Apoio ao Dimimuído lntelectual
Rio Ave Futebol

 Clube Clube Fluvial Vilacondense
AELCP - Associa ao Ensino Língua Chinesa em Portugal

 
 
 

COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS
 

Ensino Articulado 
PAAF - Instituto do Desporto e Juventude

Clubes Desportivos Escolas de Dança e Musica
 

Quarta-feira de tarde livre Aulas até as 17.25h
 
 
 

DESPORTO ESCOLAR
 

A Escola proporciona no âmbito do Desporto Escolar
   a prática das modalidades de: 

Ténis de Mesa, Basquetebol, Natação, 
 Tiro com Arco, Xadrez e Multi Atividades

 
 
 

FÁCIL ACESSO
 

A 1000 metros da Estação do Metro Vila da Conde
A 800 metros da Estação do Metro Alto de Pega

 

E S C O L A  S E C U N D Á R I A
J O S É  R É G I O

. . . U M A  E S C O L A  P R E S E N T E  A P E N S A R  N O  F U T U R O !

ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ RÉGIO
 

ALAMEDA AFONSO BETOTE
4480 VILA DO CONDE

TEL. : 252 640 400
FAX: 252 644 573

Correio eletrónico: geral@oges.esc-joseregio.pt
Site: www.esc-joseregio.pt

TÉCNICO DE ANÁLISES LABORATORIAIS
É um profissional qualificado para no domínio dos
princípios e das técnicas de analise qualitativa, quantitativa
e instrumental, realizar ensaios, registar e interpretar os
resultados, selecionando os métodos e as técnicas mais
adequadas, para aplicação em contexto laboratorial e/ou
processos químicos

TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO E BAR
É o profissional que, no domínio das normas de segurança
e higiene alimentar, planifica, dirige e efetua o serviço de
alimentos e bebidas á mesa e ao balcão, em
estabelecimentos de restauração e bebidas integrados ou
não em unidades hoteleiras.

TÉCNICO DE ELETRÓNICA, AUTOMAÇÃO E
COMPUTADORES
É um profissional qualificado apto a desempenhar tarefas
de caracter técnico relacionadas com a instalação,
manutenção, reparação e adaptação o de equipamentos
eletrónicos de automação industrial e de computadores,
no respeito pelas normas de higiene e segurança e pelos
regulamentos específicos.

TÉCNICO DE MULTIMÉDIA
É um profissional qualificado, apto a exercer profissões
ligadas ao desenho e produção digital de conteúdos
multimédia e a desempenhar tarefas de caráter técnico e
artístico com vista à criação de soluções interativas de
comunicação.

 PERFIL DE SAÍDA
 
 

Escola com Contrato de Autonomia                                                                     
Escola com Reconhecimento Committed to Excellence pela APQ

TÉCNICO DE CABELEIREIRO
É um profissional qualificado apto a executar diferentes
processos de tratamento e embelezamento capilar, para
homem e senhora, designadamente lavagem, secagem,
penteado, corte, coloração /descoloração, ondulação,
alisamento/desfrisagem, bem como proceder à aplicação
de cabeleiras e postiços, utilizando os produtos e técnicas
de bem- estar adequados e obedecendo às normas de
ambiente, segurança e saúde.

TÉCNICO DE AUXILIAR DE SAÚDE
É um profissional que auxilia na prestação de cuidados de
saúde aos utentes, na recolha e transporte de amostras
biológicas, na limpeza, higienização e transporte de roupas,
materiais e equipamentos, na limpeza e higienização dos
espaços e no apoio logístico e administrativo das diferentes
unidades e serviços de saúde, sob orientações do
profissional de saúde.

TÉCNICO DE VENDAS
É o profissional qualificado, apto a realizar a prospeção de
mercado e a promover e efetuar a venda de produtos e ou
serviços, através de contactos estabelecidos com clientes,
com vista à sua satisfação e fidelização. 



COMPONENTE SOCIOCULTURAL

Português
Língua Estrangeira
Área de Integração
TIC
Educação Física

VEM CONSTRUIR O TEU FUTURO NA ESJR!

Sociocultural (comum a todos os cursos)

Científica;

Técnica

Os Cursos Profissionais são um dos percursos do nível

secundário de educação, caracterizado por uma forte ligação

com o mundo profissional.

Tendo em conta o teu perfil pessoal, a aprendizagem

realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de

competências para o exercício de uma profissão, em

articulação com o setor empresarial local.

Os Cursos Profissionais contribuem para que desenvolvas

competências pessoais e profissionais para o exercício

de uma profissão, previligiam as ofertas formativas que

correspondem às necessidades de trabalho local e regionais,

preparam-te para acederes a formações pós-secundárias ou

ao ensino superior, se for essa a tua vontade.

Estes cursos tem uma estrutura curricular organizada por

módulos, o que permite maior flexibilidade e respeito pelos

teus ritmos de aprendizagem.

0 plano de estudos inclui três componentes de formação:

A componente de formação técnica inclui, obrigatoriamente,

uma formação em contexto de trabalho.

Os cursos culminam com a apresentação de um projeto,

designado por Prova de Aptidao Profissional(PAP), no qual

demonstrarás as competências e saberes que desenvolveste

ao longo da formação.

A ESJR disponibiliza vários Cursos Profissionais onde obterás

uma quailficação escolar e profissional. No final destes cursos

terás uma habilitação profissional de Nível IV e equivalência

ao 12° ano de escolaridade.

Pré-requisitos:

9º ano de escolaridade.

COMPONENTE CIENTÍFICA

Matemética
Físico-química

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores

Matemética
História e Cultura das Artes
Físico-química

Técnico de Multimédia

Matemática
Economia
Psicologia

Técnico de Restauração e Bar

Matemática
Físico-química

Técnico de Análises Laboratoriais

Matemática
Biologia
Físico-química

Técnico de Auxiliar da Saúde

Matemática
Economia

Técnico de Vendas

COMPONENTE TÉCNICA

Eletricidade e eletrónica
Tecnologias aplicadas
Sistemas digitais
Automação e computadores

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores

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

Técnico de Multimédia

Tecnologia alimentar
Gestão e controlo
Comunicar em inglês
Serviços de Restaurante – Bar

Técnico de Restauração e Bar

Oficina Tecnológica
Tecnologia de Construção
Técnicas de Condução de Obra

Técnico de Análises Laboratoriais

Saúde
Gestão Organização e Comunicação nos Serviços e
Cuidados de Saúde
Higiene, Segurança e Cuidados Gerais

Técnico de Auxiliar da Saúde

Vender
Gestão de Stocks e Documentação Comercial
Estratégias de Marketing e Comunicação
Comunicar em Inglês no Ponto de Venda

Técnico de Vendas

Matemática
Biologia
Físico-química

Técnico de Cabeleireiro

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO  
 (ESTÁGIO EM EMPRESA)


