
Procuras um ensino mais prático e orientado para o mercado de trabalho;

Pensas que o turismo é uma área em crescimento em Portugal;

Gostas de ajudar turistas e aconselhar atividades;

Queres contribuir para a divulgação da história e geografia nacional;

És um bom comunicador e gostas de aprender novas línguas;

Tens interesse em planear e organizar viagens;

Gostas de organizar atividades de grupo e outros eventos;

Gostas de fazer atividades de animação de grupo.

Prosseguimento de estudos em áreas 

dedicadas à hotelaria e turismo;

Prosseguimento de estudos em áreas 

dedicadas à animação sociocultural;

Animador turístico em:
    Unidades hoteleiras

    Aldeamentos Turísticos

    Cruzeiros e Parques Temáticos.

Acolhimento e informação turística em:

    Aldeamentos Turísticos

    Agências de viagens

    Unidades hoteleiras

    Museus

    Atrações Turísticas

Técnico de empresas de animação turística.

SAÍDAS PROFISSIONAIS E ACADÉMICAS:ESTE CURSO É O MAIS INDICADO PARA TI SE:
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Disclaimer deste curso:

Curso sujeito a aprovação e financiamento do Ministério da Educação.

Curso em funcionamento nas escolas de:

Gaia.

Competências Profissionais:

Benefícios, Certificações, Protocolos e Networking:

Rua Andrade Corvo nº 30 
1050-009 Lisboa

+351  218  414 050

info@epad.edu.pt

Bolsa de estudo (Ação Social Escolar);

Subsídio de alimentação e transporte;

Os alunos beneficiam enquanto estudantes da EPAD, do Microsoft 365 

Aos alunos da EPAD é atribuído um email institucional e personalizado 

da Google workspace for Education - K12 Edition;

Protocolos de cooperação com entidades de referência na área do turismo.

PICOAS AREEIRO GAIA
Pr. Bernardo Santareno 5C,
1900-098 Lisboa

+351  213  569 070

info@epad.edu.pt

Av. Vasco da Gama nº774,
4430-247 Vila Nova de Gaia

+351  223 167  436

infogaia@epad.edu.pt

3 Anos Letivos: 

- 600 Horas de Estágio 
   (FCT – Formação em Contexto de Trabalho)

- PAP – Prova de Aptidão Profissional

DURAÇÃO DO CURSO

Componente Sociocultural 
(Português; Inglês; Área de Integração; 

Educação Física; TIC)

Componente Científica 
(Matemática; Geografia; História da 

Cultura e das Artes)

Componente Técnica 
(Comunicar em Espanhol; Turismo 

– Informação e Animação Turística; 

Técnicas de Comunicação e Acolhimento Turístico; 

Operações Técnicas em Empresas Turísticas)

ESTRUTURA DO CURSO

HABILITAÇÕES ADQUIRIDAS

- 12.º ano;

- Certificado Profissional de nível 4;

- Acesso ao Ensino Superior.

PRÉ-REQUISITOS

www.epad.pt

- 9.º ano concluído;

- Idade: até aos 19 anos. 

Planear, programar e organizar atividades de animação turística;

Prestar informações, aconselhar e promover a região junto dos clientes;

Prestar informações, aconselhar e promover o mercado turístico português;

Executar tarefas de acolhimento de turistas, prestando informações 

de caráter histórico, cultural e gastronómico;

Executar atividades de animação turística em contexto cultural, desportivo 

e ambiental, com públicos diversificados;

Planear e organizar programas de animação;

Planear e organizar programas de terceira idade;

Planear e organizar programas adaptados a portadores de deficiência;

Conhecer e executar normas de utilização do material;

Conhecer e executar regulamentação destinada a crianças.
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