
Atividade com Faculdade de
Desporto de Coimbra

Madrid

Peniche - Surf - abril 2022

Açores - S.Miguel

Serra da Estrela (Estância de
Ski) - abril de 2022

 

 

Viagens no país e estrangeiro (visitas de
estudo temáticas e específicas dos cursos /
Erasmus)

Participação em projetos

Participação em eventos relacionados com a
área de formação

Equipa pedagógica de qualidade

Bolsas de profissionalização, subsidio de
refeição, subsidio de transporte / alojamento
(ensino profissional)
 

O TEU FUTURO COMEÇA

AGORA!
 

O QUE TEMOS PARA TE

OFERECER

Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere

Escola Pedro Ferreiro 
249360010 

direcao@aefzezere.edu.pt

 

A Escola Pedro Ferreiro
proporciona-te inúmeras

vantagens para a tua formação
pessoal e profissional!



 Ciências e Tecnologias

 Ciências Socioeconómicas

 Línguas e Humanidades
 
 
 

2 CURSOS PROFISSIONAIS

Técnico de Turismo Ambiental e Rural

Técnico de Desporto
 
 
 

3 CURSOS CIENTÍFICO HUMANÍSTICOS

A QUEM SE DESTINAM?

A todos os jovens que tenham completado
o 9º ano de escolaridade e queiram:

Concluir o ensino secundário
 
Ingressar no ensino superior

Ingressar no mercado de trabalho de
forma qualificada
 

 

EU QUERO
 

Téc. Turismo Ambiental e Rural

Adquirir competências para aplicação
de medidas de valorização do turismo
em espaço rural, executando serviços
de receção em alojamento rural e de
informação, organização e animação de
eventos.
 

 

 
 
 

Téc. Desporto

Adquirir competências no planeamento,
organização 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, animação e
lazer.
 

 

 
 
 

Ciências Socioeconómicas

Adquirir competências competências
que te possibilitem adquirir o
conhecimento e a compreensão do
mundo contemporâneo nas suas
principais vertentes socioeconómicas. 
 
 

 

 
 
 

Ciências e Tecnologias

Adquirir competências que te permitam
observar e organizar o espaço
envolvente, compreender a ciência e a
tecnologia e reconhecer e relacionar as
suas implicações na sociedade
contemporânea.
 
 
 

 

 
 
 

Línguas e Humanidades

Adquirir competências que possibilitem
reforçar e aprofundar competências
linguísticas e comunicativas e o
estabelecimento de relações entre
passado e presente, a interpretação do
mundo atual e a intervenção sobre a
realidade e sobre o espaço em que ela
se inscreve.


