ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA
QUINTA DAS FLORES

A CHAVE PARA O SUCESSO

DESCRIÇÃO DO CURSO

✓ Interesse por ciências e por temas
ambientais.

CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO/A DE
GESTÃO DO AMBIENTE

✓ Aptidão para trabalhar em equipa e
desenvolver projetos.
✓ Organização e persistência.

TEMOS PARA TE OFERECER

Formação em três vertentes principais:

Subsídio de Alimentação
Subsídio de Transporte
Bolsa de Formação

● tecnologia e controlo ambiental;

Este curso proporciona-te

● conservação da natureza e biodiversidade;
● ordenamento do território e planeamento.

Inscrições e Informações

Uma experiência profissional imersiva, através da
realização de um estágio em empresa ou entidade
de referência na área do ambiente.

Escola Básica e Secundária Quinta das Flores
Rua Pedro Nunes
3030-199 COIMBRA

A possibilidade de prosseguir estudos no ensino
superior por três vias distintas.

239 791 230

www.ebsqf.pt

esc.sec.qflores@mail.Telepac.pt

Tens curiosidade e interesse por temas
e questões ambientais?
Pretendes valorizar a tua formação
no ensino secundário?
Queres tirar um curso prático
e laboratorial?

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO/A DE GESTÃO DO AMBIENTE
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Intervir ativamente no domínio da gestão
da qualidade do ambiente e
desenvolvimento sustentável, realizando
atividades como:
● inventariar variáveis ambientais,
biofísicas e socioeconómicas;
● participar em programas de
monitorização e controlo da
qualidade ambiental, de água,
solos, resíduos, ar e ruído;
● participar na gestão de áreas
protegidas;
● planificar e gerir recursos
faunísticos e florísticos;
● apoiar programas de prevenção
contra incêndios florestais;
● promover a utilização de energias
renováveis.

PLANO DE ESTUDOS – 3 ANOS
Formação Sociocultural
Português
Inglês
Área de Integração
TIC
Ed. Física

N.º de horas
320
220
220
100
140

Formação Científica
Matemática
Biologia e Geologia
Física e Química

200
150
150

Formação Técnica
Projetos em Ambiente
Tecnologia e Controlo Ambiental
Conservação e Biodiversidade
Ordenamento e Planeamento
Empreendedorismo

300
300
350
150
50

Formação em Contexto de Trabalho

600

SAÍDAS PROFISSIONAIS
A formação é muito transversal e permite
atuar, por exemplo:
● em departamentos de qualidade e
ambiente de empresas;
● em divisões de ordenamento e
planeamento de autarquias;
● em serviços de conservação da
natureza, de institutos públicos ou
de associações.

