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Novas oportunidades
Cursos Profissionais
retomar o ensino regular,
nomeadamente o ensino superior.

Muito se tem falado nas Novas
Oportunidades, mas poucos
conhecem esse programa. As
Novas Oportunidades são um
conjunto de cursos onde se
pretende dar a todos a
possibilidade de obterem uma
formação adequada às suas
capacidades e potencialidades. Há
a ideia de que estas alternativas
são apenas para adultos, o que não
corresponde à verdade. Há
diversos tipos de cursos – Educação
e Formação, Aprendizagem e
Formação de Adultos.
Para os jovens, a partir dos 15
anos, há os Cursos de Educação e
Formação e os Cursos de
Aprendizagem, correntemente
denominados
de cursos
profissionais, exactamente porque
o seu objectivo é preparar os
alunos para uma determinada
profissão. Dirigem-se a alunos que,
por uma razão ou por outra (não
necessariamente por dificuldades
de aprendizagem), não pretendam
seguir o percurso regular. Durante
1, 2 ou 3 anos, os alunos dedicamse a uma profissão, têm uma
formação essencialmente prática,
incluindo um estágio curricular
que lhes permite pôr em prática
tudo o que aprenderam no curso.
Contudo, caso o aluno assim o
deseje, poderá sempre prosseguir
estudos na mesma área ou seguir
outra vertente profissional, ou

Nestes cursos, a taxa de sucesso
é elevada devido à motivação e
empenho dos alunos por estarem a
aprender e exercitar algo que lhes
desperta o interesse e faz sentido.
Sendo o grande objectivo destes
cursos a preparação dos alunos
para a vida activa, isto é, para o
exercício de uma profissão, estes
cursos são muito diferentes do
ensino regular, são bastante mais
práticos, mas mais rigorosos e
exigentes em termos de carga
horária e presenças.
Há inúmeros cursos em várias
áreas, não só em escolas do 2º e 3º
ciclos e secundárias, como em
escolas profissionais. Para conhecê
-los pode consultar a página da
nossa escola – a área do serviço de
psicologia –, contactar a psicóloga
da escola, Dr.ª Joana França,
através
de
e-mail
(psirainha@gmail.com), telefone
ou na escola, ou consultar o site
www.novasoportunidades.gov.pt.
A nossa escola, no próximo ano
lectivo, pretende oferecer os
seguintes cursos:
Tipo 2, nocturno, para alunos
com o 6º ano, curso de 3 anos,
conferindo o diploma do 9º ano de
escolaridade: Técnico de
Instalação e Reparação de
Computadores – profissional que

instala, configura e testa o
funcionamento de computadores,

periféricos, redes locais, sistemas
operativos e aplicações
informáticas, garantindo a sua
manutenção e reparação.
Tipo 3, diurnos, para alunos com
o 9º ano, cursos de 3 anos,
conferindo o diploma do 12º ano
de escolaridade: Técnico de
Gestão e Programação de
Sistemas
Informáticos –
profissional qualificado apto a
realizar, de forma autónoma ou
integrado numa equipa,
actividades de concepção,
especificação, projecto,
implementação, avaliação,
suporte e manutenção de sistemas
informáticos e de tecnologias de
processamento e transmissão de
dados e informações – e Técnico
de Multimédia – profissional
qualificado apto a exercer
profissões ligadas ao desenho e
produção digital de conteúdos
multimédia e a desempenhar
tarefas de carácter técnico e
artístico com vista à criação de
soluções interactivas de
comunicação.
Se necessitar de mais
informações poderá contactar o
professor Rui Pires, coordenador
das Novas Oportunidades.
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