Técnico/a de Informática - Sistemas

Plano de Estudos

Perfil de desempenho
O profissional Técnico/a de Informática – Sistemas, está apto a efetuar
a instalação, a configuração e manutenção de ferramentas, equipamentos
e sistemas informáticos suportados em diferentes plataformas e sistemas
operativos, proceder à gestão e administração de bases de dados e ao
desenvolvimento de Software assegurando a otimização do seu
funcionamento e respeitando as normas de segurança, higiene e saúde no
trabalho e de proteção do ambiente.

Componente de formação

Total de
horas

Sociocultural:
Português --------------------------------------------------------------

295

Língua Estrangeira I ou II (a) --------------------------------------

204

As atividades a desempenhar

Área de Integração --------------------------------------------------

204

• Instalar e configurar e fazer a manutenção dos computadores,
periféricas redes locais e sistemas operativos e utilitários.
• Instalar e configurar utilitários sobre sistemas operativos.
• Executar procedimentos necessários para administrar uma rede
local.
• Definir e implementar um plano de instalação de um sistema de
bases de dados.
• Proceder à gestão e administração de bases de dados, a fim de
implementar um sistema de informação numa organização ou
empresa, tendo em conta os sistemas informáticos adequados .
• Desenvolver e implementar sistemas de Intranet e Internet, com
recurso ao hipertexto, hipermédia e acesso a bases de dados.
• Criar páginas para a Web.

Projeto Interdisciplinar/Cidadania e Desenvolvimento ------

150

Educação Física ---------------------------------------------------

147

Principais saídas profissionais
•
•
•
•
•
•
•

Técnico/a de Informática
Técnico/a de Sistemas
Programador/a de Software
Web Developer
Gestor/gestora de conteúdos
Help Desk
Gestor/a de Redes

Duração do curso: 3 anos letivos

Subtotal ----------------------------------

1000

Científica:
Matemática B --------------------------------------------------------

300

Física e Química ----------------------------------------------------

200

Subtotal -----------------------------------

500

Tecnológica:
UFCD (Unidades de Formação de Curta Duração) ---------

1025

Formação em Contexto de Trabalho ----------------------------

600

Subtotal ----------------------------------

1625

Total de horas do curso ----

3125

(a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino
básico, iniciará, obrigatoriamente, uma segunda língua no ensino secundário.

O Curso culmina com a apresentação de um projeto “Prova de Aptidão
Profissional”, na qual serão demonstradas competências e saberes desenvolvidos
ao longo do ciclo de formação (3 anos).

O Curso profissional confere:
12o Ano de Escolaridade
Certificação de Qualificação Profissional, de nível IV
(Técnico Altamente Qualificado)

Condições de Acesso:
Possuir o 9o ano de escolaridade
Não ter concluído o ensino secundário
Mais informações no site da Escola:
www.aepa.pt
Rua Carlos Vieira Ramos
2774-516 Paço de Arcos
T. 214425049
F. 214427439
info@aepa.pt

Certificação escolar e profissional
Curso de nível secundário
Qualificação profissional de nível IV

Curso Profissional

Técnico/a
de
INFORMÁTICA – SISTEMAS

