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A TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

 

“Todos nós, professores, alunos, funcionários, 

pais e encarregados de educação do Agrupa- 

mento de Escolas de Santa Maria dos Olivais, 

do pré-escolar ao 12.º ano, vivemos num mundo 

que tem tanto de incerto, como de admirável. 

Por isto mesmo é que estamos empenhados em 

construir comunidades educativas tranquilas 

onde se ensine e se aprenda como forma de os 

nossos alunos/filhos virem a ser cidadãos do 

mundo, competentes, solidários e cultos. 

(…) 

 

A nossa ambição é fazer de cada Escola um 

lugar de sucesso, autonomia e desenvolvimento 

de todos os alunos e, para isso, a todos se pede 

um compromisso com a Escola: com o seu tra- 

balho curricular e com a força da sua comunida- 

de educativa.” 

 
 

Jesuína Maria Silva Miranda Pereira 
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tuição que se propõe ensinar alunos para que ve- 

nham a ser individualmente íntegros, socialmente 

solidários, cientificamente competentes e cultural- 

mente evoluídos. 

 

 

Os bons resultados escolares obtidos pelos seus 

alunos procedem de um ensino de qualidade minis- 

trado por um corpo docente estável e provêm da 

oferta curricular equilibrada constituída por cursos 

científico-humanísticos e por cursos profissionais. 

A variedade da oferta curricular do ensino secundá- 

rio permite o acesso a diversas vias de ensino supe- 

rior ou a vias profissionais de grande interesse na 

atualidade, com bons níveis de empregabilidade. . 

 
Os Cursos Cientifico-Humanísticos constituem 

uma oferta educativa vocacionada para o prosse- 

guimento de estudos de nível superior. 

Destinam-se a alunos que tenham concluído o 9.º 

ano de escolaridade ou equivalente. 

 
Têm a duração de 3 anos letivos, correspondentes 

aos 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade. 

Conferem um diploma de conclusão do Ensino Se- 

cundário (12º ano), bem como o nível 3 de qualifi- 

cação do Quadro Nacional de Qualificações 

(QNQ). 

 

Oferta educativa 

 Curso de Ciências e Tecnologias 

 Curso de Ciências Socioeconómicas 

 Curso de Línguas e Humanidades 

 Curso de Artes Visuais 

Os Cursos Profissionais são uma modalidade de edu- 

cação, inserida no ensino secundário, que se caracteri- 

zam por um ensino prático e uma forte ligação ao 

mundo profissional preparando para o exercício de 

uma profissão, em articulação com o setor empresarial 

local. 

Destinam-se a alunos que tenham concluído o 9.º ano 

de escolaridade ou equivalente. 

Têm a duração de 3 anos leti- 

vos e conferem um diploma de 

conclusão do Ensino Secundá- 

rio (12º  ano), bem como o  ní- 

vel 4 de qualificação profissional do Quadro Nacional 

de Qualificações (QNQ). 

Oferta formativa 

 Técnico de Turismo 

 Técnico de Informática - Instalação e Gestão de 

Redes 

 Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos 

 Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 

 A Escola  
A Escola Secundária António Damásio é uma insti- CURSOS CIENTÍFICOS-HUMANÍSTICOS CURSOS PROFISSIONAIS 

http://www.dge.mec.pt/curso-de-ciencias-e-tecnologias-0
http://www.dge.mec.pt/curso-de-ciencias-socioeconomicas
http://www.dge.mec.pt/curso-de-linguas-e-humanidades
http://www.dge.mec.pt/curso-de-artes-visuais

