
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMEIDA 

OFERTA EDUCATIVA 2016-2017 

TÉCNICO DE AGROPECUÁRIA 

Curso Profissional nível 4 

  

DESCRIÇÃO GERAL 

Programar, organizar, orientar e executar as atividades de uma explora-

ção agrícola e/ou pecuária, aplicando técnicas, métodos e modos de 

produção compatíveis com a preservação ambiental e respeitando as 

normas de proteção e bem¬estar animal e de qualidade dos produtos, 

de segurança alimentar, de saúde pública e de segurança e saúde no 

trabalho.  

TÉCNICO DE COZINHA  E PASTELARIA 

Curso Profissional nível 4  

  

DESCRIÇÃO GERAL 

Planear, coordenar e executar as atividades de cozinha-pastelaria, 

respeitando as normas de higiene e segurança, em estabelecimentos 

de restauração e bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras, 

com vista a garantir um serviço de qualidade e satisfação do cliente, 

com vista a garantir um serviço de qualidade e satisfação do cliente. 

CURSOS EFA 

Curso de Educação e Formação de 

Adultos - B2+B3 e S3  

  

DESCRIÇÃO GERAL 

Os Cursos EFA são uma oferta de educação e formação para adultos 

que pretendem elevar as suas qualificações. Estes cursos desenvol-

vem-se segundo percursos de dupla certificação ou de habilitação 

escolar de acordo com o perfil e história de vida dos adultos. 

 PARA QUEM 

Os Cursos EFA poderão ser indicados para si, no caso de: 

− Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

− Pretender completar o 2º, 3º ciclo do ensino básico ou o ensino se-

cundário; 

− Desejar obter uma certificação profissional.  

NOVO  
PRÉ-ESCOLAR 

  

1.º CICLO DO ENSINO BÃSICO   

2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO   

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO   

ENSINO SECUNDÁRIO 

- Línguas e Humanidades 

- Ciências e Tecnologias 

  

ENSINO PROFISSIONAL 

- Técnico de Eletrotecnia - 3.º Ano 

- Técnico de Comércio – 3.º ano 

  

ENSINO VOCACIONAL 

- Técnico de Agropecuária – 2-º ano 

- Técnico de Marketing – 2.º ano 

  

CONTACTOS: 

 
Sede - Escola Dr. José Casimiro Matias –Almeida 

Av. Prof. Dr. Pinto Peixoto 
6350-248 Almeida 

Telefone: 271574112 
Telemóvel: 962026958 

Fax: 271574709 
Escola Básica e Secundária de Vilar Formoso 

Rua das Telecomunicações 

6355 - 337 Vilar Formoso 
Telefone: 271513234 

Telemóvel: 962026957 
Fax: 271512726  

 
Email: agrupamentodeescolasde.almeida@gmail.com  

“Escolas com Alma” 


