
 
Os jovens habilitados com este curso ficam aptos a desenhar e ayuali-
zar programas turísticos; organizar e estruturar a oferta turística local; 
organizar a realização de eventos turísticos; promover, negociar e 
vender produtos e serviços turísticos; apoiar o cliente, turista e/ou 
visitante 

Diversos tipos de máquinas fotográficas: 35 mm, médio e em grande 
formato; a luz natural e artificial, para fotografar pessoas e objetos, 
tratar e arquivar fotografias nos vários suportes; equipamento de 
impressão de fotografias a preto e branco e a cores; ferramentas 
digitais, para tratamento de imagens fotográficas.  

Estes técnicos ficam aptos  a planificar, dirigir e efetuar o serviço de 
alimentos e bebidas à mesa e ao balcão, em estabelecimentos de 
restauração e bebidas integrados ou não em unidades hoteleiras  

 
O técnico de desporto está apto a participar no planeamento, na orga-
nização e no desenvolvimento do treino de modalidades desportivas 
individuais ou coletivas, bem como organizar e dinamizar atividades 
físicas e desportivas em contexto de ocupação de tempos livres, ani-
mação e lazer. 

 
Técnico apto a promover, autonomamente ou integrado em equipas 
multidisciplinares, o desenvolvimento psicossocial de grupos e comu-
nidades no domínio dos cuidados sociais e de saúde e da intervenção 
social e comunitária. 
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Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos    

 
Este técnico está apto a receber, gerir e intervir relativamente a produ-
tos ou serviços através de meios digitais. Interativos; implementar e 
monitorizar estratégias de promoção de produtos e serviços; registar, 
resolver e encaminhar situações comerciais, faturação, contencioso; 

coordenar as atividades das equipas de trabalho em contact centre.  

Técnico de Comunicação e Serviço Digital 

Técnico de Fotografia   

O Técnico de Jardinagem e Espaços Verdes é o profissional apto para 
orientar, organizar e executar tarefas relativas à instalação e manu-
tenção de jardins e espaços verdes, de acordo com o projeto e respei-
tando as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho agrícola e 
de proteção do ambiente. . 

Técnico de Jardinagem  

Email: gestão@esla.edu.pt 



Arquitetura, Engenharia 

Civil, Design, Estilismo, Pintura,  Escultura, etc. 

Os Cursos Científico - Humanísti-
cos destinam-se, principalmente, 

aos alunos que, tendo concluído o 9º ano de 
escolaridade, pretendam obter uma formação do 
nível secundário, tendo em vista o prosseguimento 
de estudos para o ensino superior. 

A Oferta formativa da escola contempla as 4 vari-
antes dos cursos Científico – Humanísticos, que 
são: 

 
  Curso de Ciências e Tecnologias 

Têm a duração de 3 anos lectivos, 
correspondentes aos 10.º, 11.º e 12.º anos 

de escolaridade, após os quais os alunos obtêm 
um diploma que certifica a conclusão. do Ensino 
Secundário. 

Engenharias, 
Medicinas, Farmácia, Fisioterapia,  Biologia, 
Agronomia, Geologia, Matemática, Física e Quí-
mica, etc. 

Relações 
Internacionais, Tradução, Ensino, Línguas e Rela-
ções empresariais, Comunicação, Jornalismo, 
Direito, etc. 

 

Economia, Gestão Empresarial, etc. 

O Curso destina-se, principalmen-
te, aos alunos que, tendo concluído o 9º ano de 
escolaridade ou equivalente, pretendam ingressar 
num curso de carácter mais prático  e que lhes per-
mita obter uma qualificação profissional de nível 4. 

Têm a duração de 3 anos letivos, cor-
respondentes aos 10.º, 11.º e 12.º anos de escolari-
dade, após os quais os alunos obtêm um diploma 
que certifica a conclusão do Ensino Secundário e 

       Permite o 
ingresso imediato na vida ativa ou o ingresso num 
dos cursos de Ensino Superior. 

A Oferta formativa da escola contempla a oferta de 
8  cursos Profissionais, que são: 
• Técnico de Desporto 

• Técnico de Operações Turísticas 

• Téc. de Comunicação e Serviço Digital 

Curso de Ciências Socioeconómicas 

Curso de Artes Visuais 

Curso de Ciências e Tecnologias 

Destinatários 

Duração 

Prosseguimento de Estudos 

Curso de Línguas e Humanidades

• Técnico de Ação Educativa 

•  Téc. de Fotografia 

•  Técnico  de  Restaurante  – Bar

• Técnico de Jardinagem 

       Curso de Artes Visuais 
       Curso de Línguas e Humanidades       

        Curso de Ciências Socioeconómicas 

lfsreis@sapo.pt
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•  Técnico  de  Cozinha e Pastelaria 


