Oferta Formativa 2020-2021

Ao Técnico/a de Ação Educativa compete:
Cuidar de crianças com idade até aos 6 anos, incluindo crianças com necessidades
específicas de educação, durante as suas atividades quotidianas e de tempos livres,
garantindo a sua segurança e bem-estar e promovendo o seu desenvolvimento adequado.

Atividades Principais
Colaborar e/ou executar a planificação das atividades pedagógicas e lúdicas nos
diversos contextos em que atua, tendo em conta as necessidades educativas e a
idade das crianças ao seu cuidado.
Cuidar de crianças em creches, jardins-de-infância e estabelecimentos similares.
Cuidar de crianças em atividades de tempos livres (ATL).
Cuidar de crianças com necessidades específicas de educação, colaborando na
programação, no desenvolvimento e no acompanhamento das suas atividades
quotidianas e de tempos livres.
Assegurar as condições de higiene, segurança e organização do local onde as
crianças se encontram, bem como, dos brinquedos e outros materiais utilizados.
Informar os encarregados de educação e/ou o/a educadora de infância sobre
eventuais problemas de saúde ou outros respeitantes às rotinas diárias da criança.
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Onde pode trabalhar
Creches;
Infantários;
Estabelecimentos de educação pré-escolar;
Centros de atividades de tempos livres.
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Curso:

761 - Serviços de Apoio a Crianças e Jovens

Área de Educação e Formação:

Componentes
de Formação

Total de Horas
(ciclo de formação)

Português
Língua Estrangeira:
Sociocultural

Francês|Inglês

Área de Integração

Educação Física
Subtotal
Matemática
Científica

Psicologia
Sociologia
Subtotal
Saúde Infantil

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Tecnologias de Informação e Comunicação

Expressão Plástica, Corporal e Dramática
Tecnológica
Técnica Pedagógica e intervenção Educativa
Formação em Contexto de Trabalho
Subtotal
Educação Moral e Religiosa

TOTAL DE HORAS/CURSO
a)Disciplina de frequência facultativa.

a)

(Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação)

Disciplinas

320
220
220
100
140
1000
100
200
200
500
350
350
475
630
1805
81

3386

