AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AURÉLIA DE SOUSA
OFERTA FORMATIVA PARA 2014-2015

INFORMAÇÃO
Aos Encarregados de Educação e Alunos
A Escola Secundária/ 3 Aurélia de Sousa, Escola-Sede do Agrupamento de Escolas com o
mesmo nome, inclui, desde o ano de 2006, o Curso Profissional de Técnico de Turismo, de
nível Secundário (10º, 11º e 12º ano) na sua Oferta Formativa.
Desde então, mais de uma centena de alunos completou este Curso na nossa Escola e, apraz-nos verificar que, mais de 80% dos que o concluíram frequentou e/ou frequenta o Ensino
Superior, quer na área do Turismo, quer em outras áreas de estudos.
Sabemos que a quase totalidade dos alunos que concluiu o Curso de Técnico de Turismo na
nossa Escola – e através dele obteve o Certificado Profissional de Nível 4 da Agência Nacional
de Qualificações – tem emprego. Muitos destes alunos, ainda na Faculdade, financiam os seus
estudos universitários através de empregos que detêm na área do Turismo.
É com satisfação que constatamos que um número considerável dos nossos ex-alunos exerce
hoje a sua profissão em Unidades Hoteleiras, Agências de Viagem e Companhias Aéreas, nas
quais decorreu o seu estágio profissional (Formação em Contexto de Trabalho), incluído no
Curso e organizado pela Escola.
Estas são, por si só, razões válidas para continuar a incluir o Curso Profissional de
Técnico de Turismo na Oferta Formativa da Escola. Mas há mais!
- A adequação do Curso às necessidades do mercado de trabalho na área do Turismo,
setor que procura quadros intermédios especializados com o perfil dos nossos finalistas
- A garantia de empregabilidade numa área atrativa e que continua em expansão em
Portugal
- A flexibilidade que advém do facto de os alunos obterem um Certificado Profissional,
aliada à possibilidade de prosseguirem Estudos Superiores, se assim o desejarem

Na Escola Secundária/3 Aurélia de Sousa oferecemos aos alunos do Curso:
- Uma Escola, na qual a qualidade das aprendizagens se conjuga com a harmonia e o bemestar de todos
- Um corpo docente experiente e habilitado para ministrar o curso, com padrões de qualidade
reconhecidos no mercado de trabalho da área do Turismo
- Manuais Escolares e materiais de Estudo e Trabalho prático
- Almoço na Escola
- Bolsa de Estágio, subsídio de transporte e subsídio de refeição durante o período de Estágio
- Visitas de Estudo subsidiadas (no país e no estrangeiro) integradas nos conteúdos do Curso

Para mais informações utilize os contactos em rodapé. Até Breve!

Escola Secundária/3 Aurélia de Sousa – telefone: 225021773 - http://ae-aureliadesousa.com/

