Formação em contexto de trabalho
O curso inclui 600 horas de estágio profissional.
Oportunidade de participar em estágio internacional, ao abrigo do programa Erasmus+.

Concluíste o 9º ano de escolaridade ou
formação equivalente?
Procuras um ensino mais prático?
Direcionado para o mundo do trabalho?

Certificação

Queres ter a possibilidade de mais tarde

 Obtenção de um Certificado de Conclusão do 12º

prosseguires estudos de nível superior?

ano do Ensino Secundário.

então…

 Certificado de Qualificação Profissional de Nível
IV de Técnico de Apoio Psicossocial.

Este curso é para ti!
Inscrições:
Portal das Matrículas
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pmat/#/portal/home

Mais informações:
Tel. : 21 958 75 30
FAX: 21 958 7539
Página Web: http://www.esgc.pt
Saídas profissionais:

Mail: direcao@esgc.pt
Rua Heróis da Aviação



Centros de Prevenção/Tratamento/Reinserção




Internatos e Unidades de Saúde





Equipas de Rua e Centros de Abrigo

Equipas da Administração Central, Regional e Local

Escolas e ATL
Lares de Idosos e Centros de Dia

2615-205 Alverca do Ribatejo
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Estrutura Curricular
Este curso tem uma estrutura curricular
organizada por módulos (Formação Sociocultural

e

Formação

Cientifica)

e

UFCD

(Formação Tecnológica), o que permite mai-

Atividades principais...

or flexibilidade e respeito pelos ritmos de
aprendizagem de cada aluno.

- Planear, organizar e promover ativi-

Técnico de Apoio
Psicossocial
É

o

profissional

qualificado,

apto a promover o desenvolvi-

dades educativos, culturais, sociais,
lúdicas e terapêuticas, em contexto
institucional ou no domicílio, de acordo

Formação Sociocultural
Português

com as necessidades do grupo e dos in-

Inglês ou Francês

divíduos;

Área de Integração

- Promover o acompanhamento e a
reinserção de crianças e jovens institucionalizados;

mento psicossocial de grupos e

- Participar em equipas que desenvol-

comunidades, no domínio dos

vam atividades no âmbito da Educação

cuidados sociais e de saúde e

Plano de Estudos

para a Saúde;
- Efetuar trabalho de rua junto de

Educação Física
Tecnologias da Informação e Comunicação
Formação Científica
Matemática
Psicologia
Sociologia
Formação Tecnológica.
Comunidade e Intervenção Social

da intervenção social e comu-

cidadãos "sem abrigo", toxicodependen-

Psicopatologia

nitária.

tes, prostitutas, etc., promovendo a

Animação Sociocultural

sua reinserção social.

Área de Expressões

Formação em Contexto de Trabalho
A aprendizagem valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão.
Culmina com a apresentação de um projeto, designado por
Prova de Aptidão Profissional (PAP) na qual serão demonstradas competências e saberes desenvolvidos ao longo do
curso.

