
PORQUÊ UM CURSO PROFISSIONAL?  

ESGB- Academia da Cisco 

O Ensino Profissional tem como objetivo proporcionar uma aprendizagem essencialmente 

prática e muito orientada para o mercado de trabalho. É visto como uma parte fundamental da 

construção de um futuro equilibrado do ponto de vista económico e social. 

Ao permitir adquirir competências mais específicas e orientadas para o trabalho, o Ensino 

Profissional é composto por todas as formações de dupla certificação, ou seja, as formações 

que juntam uma parte escolar e uma parte profissional no seu currículo. Desta forma, dividem-

se nas componentes sociocultural, científica, técnica e de formação em contexto de trabalho. 

A formação em contexto de trabalho é vista como um dos fatores de estímulo à 

empregabilidade. É, através da realização de um estágio, que os alunos do Ensino Profissional 

garantem um primeiro contacto com o mercado de trabalho. Contudo, o Ensino Profissional não 

fecha a porta ao prosseguimento de estudos, nomeadamente a nível superior.  

Os Cursos Profissionais garantem a melhor preparação prática para vencer no mercado de 

trabalho, obtendo no final do curso o 12.º ano de escolaridade e um Certificado Profissional de 

Nível IV da União Europeia (UE), ao contrário do nível 3 do ensino secundário dos cursos 

científico-humanísticos. 

Para além das disciplinas científicas e socioculturais, os cursos têm uma forte componente de 

disciplinas técnicas de especialização, estágios e práticas em contexto laboral. 

São para todos os alunos que, tendo no mínimo o 9.º ano de escolaridade, pretendem uma 

garantia reforçada de obter, não só a melhor preparação académica para frequentar com 

sucesso a Universidade, como também a melhor preparação prática para vencer no mercado de 

trabalho. 

As motivações para escolheres um Curso Profissional podem ser muitas. Sentes-te desmotivado 

na escola? As classificações não são as melhores? Depois de terminares o ensino secundário 

queres ir trabalhar por vontade ou por necessidade? 

Estás a pensar seguir um Curso Profissional?  

A Escola Básica e Secundária de Gama Barros vai abrir os Cursos Profissionais de: Turismo; 

Informática-Sistemas e Geriatria e também quer mudar a tua vida, sendo uma Academia da 

Cisco. 

Na Cisco Networking Academy tudo começou como um ato comunitário e cresceu rapidamente, 

deixou de ser uma única escola para se tornar uma comunidade de alunos, educadores, 

empregadores, ONGs, funcionários da Cisco e clientes que está sempre em expansão e 

atualmente em 180 países onde ajudam a formar comunidades e economias em todo o mundo, 

oferecendo os melhores currículos. A Escola Básica e Secundária como ACADEMIA DA CISCO vai 

capacitar os alunos dos Cursos Profissionais com habilidades de resolução de problemas e 

tecnologias transformadoras em qualquer dos cursos que te inscrevas. 

Escolhe a tua área preferida e junta-te a nós:  

TURISMO, INFORMÁTICA-SISTEMAS ou GERIATRIA. 

Inscreve-te, estamos contigo e à tua espera! 


