12º Ano - Nível 4

Perfil de desempenho
à saída do curso
Curso Profissional de
Técnico de Fotografia
O Técnico de Fotografia é o profissional qualificado para realizar trabalhos fotográficos, operando diferentes
tipos de câmaras fotográficas e acessórios, equipamentos de iluminação, revelação, impressão e tratamento de
imagem fotográfica.

Partilhar Saberes, Formar Cidadãos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA

Este técnico sabe usar a luz natural e
artificial para fotografar, tratar e arquivar fotografias em vários suportes.
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Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra
Curso Profissional de Nível IV (12º Ano)
Objetivos
Os Cursos Profissionais têm como objetivo
o desenvolvimento de competências escolares, técnicas, sociais e relacionais que permitam o acesso a desempenhos profissionais
mais qualificados.

Destinatários

Os destinatários desta formação são jovens
que:
 Concluíram o 9.º ano
de escolaridade ou
formação equivalente;
 procuram um ensino
mais prático e voltado
para o mundo do trabalho.

Certificação

A conclusão, com aproveitamento, do Curso Profissional confere:

 um diploma de nível secundário de educação (12º Ano);

 um certificado de qualificação de nível 4
do Quadro Nacional de Qualificações.

Prosseguimento de estudos/formação
A conclusão de um Curso Profissional permite o prosseguimento de estudos/formação num curso de especialização tecnológica, num curso técnico superior ou o acesso ao ensino superior.

Desenvolvimento Curricular
A formação privilegia uma estrutura curricular
acentuadamente profissionalizante que integra
as componentes de formação sociocultural,
científica e técnica, incluindo uma formação
em contexto de trabalho.

Componente Sociocultural

 Português
 Língua Estrangeira
 Área de Integração
 Tecnologias da Informação e Comunicação
 Educação Física
Componente Científica

 História da Cultura e das Artes
 Física e Química
 Matemática

Formação em Contexto
de Trabalho
A formação em contexto de trabalho
assume a
forma de
um estágio
profissional
de 600 h e
visa a aquisição e desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional.

Componente Técnica

 Fotografia
 Técnicas Aplicadas
 Técnicas de Comunicação
 Projeto e Produção de Fotografia
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