Curso Profissional
A quem se destina?

Técnico de Apoio Psicossocial

A jovens
- dinâmicos, práticos, criativos, interventivos, autónomos,
flexíveis, organizados, com sentido de responsabilidade e
que gostem de trabalhar em equipa e de ajudar os outros;
- que tenham terminado o 9.º ano de escolaridade ou,
tendo frequentado o ensino secundário, queiram
reestruturar o seu percurso formativo.

CICLO DE FORMAÇÃO: 2017-2020
CERTIFICAÇÃO ESCOLAR (12.º ano) E
PROFISSIONAL: Nível IV
Componentes
de formação

O que vais aprender?
A integrar equipas multidisciplinares de desenvolvimento
psicossocial de grupos e comunidades. A intervir no
domínio dos cuidados sociais, de saúde e de integração
social e comunitária. A promover atividades de caráter
educativo e cultural com crianças, jovens, adultos e idosos.

Sociocultural

Onde podes trabalhar depois?
Em lares da 3.ª idade, centros de dia, unidades de saúde,
ATL's, jardins-de-infância, câmaras municipais, centros
sociais e recreativos, instituições de solidariedade, escolas,
museus e outros centros culturais, bibliotecas, etc.

 O que vais fazer?
- Identificar, diagnosticar e avaliar problemas e
comportamentos e criar programas e ações que deem
resposta às necessidades diagnosticadas nos indivíduos ou
grupos;
- Promover atividades de caráter educativo, cultural e
social nas comunidades ou no domicílio, com vista a
melhorar a sua qualidade de vida e a sua integração e
interações sociais;
- Promover o acompanhamento e a reinserção de crianças,
jovens e adultos institucionalizados;
- Acolher e acompanhar de forma personalizada o doente
e seus familiares nos circuitos de assistência das unidades
de saúde apoiando-os para o tratamento.

Científica

Carga

Disciplinas

Horária
Total

Português

320

Língua Estrangeira I ou II

220

Área de Integração

220

Tecnologias de Informação
e Comunicação

100

Educação Física

140

Psicologia

200

Matemática

100

Sociologia

200

Área de Expressões
Animação Sociocultural

Tecnológica

Comunidade e Intervenção
Social

1000

Psicopatologia Geral
Formação em Contexto
de Trabalho

600
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