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Aspetos positivos dos cursos profissionais 

Ajuda com o treino prático, aumento da opção de trabalho por conta própria, oportunidades 
de carreira 

A possibilidade de estágio.  
Preparação para o mercado de trabalho para alunos que não pretendem seguir para o ensino 
superior 
Divisão por módulos 

Responsabilidade, trabalho, conhecimento 

Preparação para o mercado de trabalho 

Aptidão, competência e inclusão no mercado trabalho 

Maior entusiasmo por parte do aluno, melhor interação com os professores e desenvolve a 
área do trabalho através da prática 

formação em áreas especificas 
Abertura ao mercado de trabalho 
preparação para o futuro 

Trabalhos mais práticos. 
Mais oportunidades para emprego. 
Dá a conhecer diversas áreas. 

1º- Os cursos profissionais permitem aos alunos especificamente seguir a área do que 
realmente gostam. 
 
2º- Ao longo dos cursos profissionais os alunos vão praticando na área que frequentam, 
porém depois vão estagiar mostrando o seu teórico com a prática numa empresa/trabalho 
específico à área de ensino que frequenta o aluno. 
 
3º- Contudo, os cursos profissionais em algumas áreas, têm muitas saídas para o mercado 
de trabalho. 

Dar uma oportunidade aos alunos com mais dificuldade, colocá-los no mercado de trabalho. 

ter estágio 

Treino prático, oportunidade de escolher uma área que gosta, matéria mais focada no mesmo 

Temos a possibilidade de já sair com emprego, ajuda a ter uma boa visão do mundo de 
trabalho, ensina-nos o que iremos fazer no mundo de trabalho 

Ajuda a preparar nos para o futuro, entramos no mundo do trabalho 

Ajuda nos a ter uma melhor perspetiva para o futuro;  
Ajuda nos a saber como funciona o mercado de trabalho; 
Vamos mais cientes do nosso futuro emprego. 

A preparação para o mundo de trabalho, ficamos com mais afinidade com a nossa turma 
porque passamos muito tempo com eles e por fim, uma melhoria do estado físico. 



Aspetos positivos dos cursos profissionais 

1° prática na área que pretende seguir na sua vida;  
2° bolsa de mérito; 
3° muitas saídas para o mercado e trabalho. 

Oportunidade de formação alternativa, apoio financeiro aos formados, flexibilidade avaliativa 

Percurso escolar alternativo, acesso a formação e integração no mundo do trabalho. 

Via profissionalizante; prático e colocação no mercado de trabalho. 

A empregabilidade (em algumas áreas), a formação especializada, o empenho do corpo 
docente. 

Dar resposta ao mercado de trabalho. Proporcionar empregos. Dar formação credível. 

Adequação aos interesses dos alunos, facilitador do sucesso, saída para o mercado de 
trabalho. 

Ter uma componente mais prática; preparar os alunos para o mundo do trabalho; são cursos 
que certificam um nível IV 

Motivador, adequação às necessidades dos alunos e ligação ao mercado de trabalho. 

Forma profissionais competentes, oportunidades para todos os alunos, colocação no 
mercado de trabalho. 

O estágio integrado. Capacitação para uma profissão a nível prático e teórico. 

Aprender uma profissão prática e uma outra opção de entrada no mundo do trabalho 

Ligação direta ao mercado de trabalho, cursos mais virados para a prática. 

Sucesso pessoal e profissional, novas oportunidades de trabalho, redução da taxa de 
abandono escolar. 

Melhor integração no mercado de trabalho; colabora para que os estudantes adquiram várias 
competências aplicáveis num ramo de atuação e formação de profissionais especializados 
em resolver problemas e encontrar soluções com agilidade. 

A educação profissional realizada por competência desenvolve no jovem a perceção “do quê 
e do por quê?” dos fatos. Faz com que ele aprenda “como fazer” e ainda estimula o “querer, a 
determinação” em realizar. Assim, aqui temos a prática do famoso CHA: Conhecimento, 
Habilidade e Atitudes. 

Diversificados; componente prática aliada à teoria; formação. 

Capacitação, resposta às necessidades do meio, inserção no mercado de trabalho. 

construção da identidade social e cultural; Bom relacionamento entre o corpo docente e os 
alunos; Preparação de jovens para a inserção no mercado de trabalho. 

- Formação de qualidade; Atualização de conhecimentos; Preparação para o mercado de 
trabalho 

Qualidade da formação; possibilidade de integração no mercado de trabalho, interação. 

Mais práticos, mais acessíveis e com possibilidade de engrenar no mercado de trabalho mais 
habilitado. 

Dupla certificação; Acesso ao mercado de trabalho; Possibilidade de acesso ao ensino 
Superior. 

Emprego, motivação e satisfação. 

Vai de encontro às expectativas dos alunos, com disciplinas mais práticas e direcionadas 
para o mercado de trabalho. 

Saída do curso com perspetiva de trabalho, menos anos de estudo para ingressar no 
mercado de trabalho, profissionalização em áreas específicas. 

Empregabilidade; 
Percurso académico inclusivo; 
Cumprimento da escolaridade obrigatória. 

Adequar o perfil dos formandos ao local de realização e ao curso profissional. 
Potenciar a empregabilidade dos formandos/ inserção no mercado de trabalho. 

Promoção de uma aprendizagem mais prática; Promoção de novas vias profissionais; 
Contacto com o mercado de trabalho. 

Prática em contexto de trabalho; direcionados para o mundo do trabalho; financiamento. 

O acompanhamento dos docentes, a grande viabilidade de emprego de alguns cursos 

Possibilita o desenvolvimento de competências pessoais, socioculturais, científicas e técnicas 
para o exercício de uma profissão . 



Aspetos positivos dos cursos profissionais 

Promover a inserçao dos alunos para o mercado de trabalho, reduzir a taxa de abandono 
escolar, 

Reduzir a taxa de abandono escolar. Aplicação mais imediata da teoria à prática. Facilitação 
de entrada no mercado de trabalho. 

Aquisição de competências, conhecimento e habilidades de trabalho, de forma a preparar 
para o mundo do trabalho; oportunidade de carreira; perceber como funciona o mundo do 
trabalho. 

Aumenta a possibilidade de emprego, aumenta a oportunidade de trabalho por conta própria 
e fornece-lhes bastante informação e habilidades que são necessárias aprender para entrar 
no mercado de trabalho. 

Aumentar a opção de trabalhar por conta própria, melhor oportunidade de carreira e ajuda 
com treino prático. 

Parte prática, acompanhamento e áreas. 

- preparação para um mercado de trabalho real (numa parte dos cursos) 
- disciplinas mais práticas voltadas para o mercado de trabalho 
- bons docentes 

Aprendizagem direcionada 
Estágio 
Integração no mercado de trabalho 

Permitem uma formação técnica adequada; respondem às necessidades de alunos, cuja 
apetência para o prosseguimento de estudos é nula; integram a formação académica/teórica 
no contexto laboral. 

Formação para o mercado de trabalho 

Melhores oportunidades de carreira, treino prático. 

Motivação para o aluno para ingressar no: mercado de trabalho. Maior carga horária de aulas 
práticas e pode levar a empregabilidade imediata após término do curso. 

Disciplinas práticas; estágio integrado. 

Diversidade de cursos, encaminhamento dos formandos, inclusão dos formandos. 

Inclusão dos alunos no mercado de trabalho, diversidade de cursos e divulgação dos cursos. 

Integração na vida profissional 

Oferta formativa, Possibilidade de continuação dos estudos, Possibilidade de arranjar 
trabalho. 

Saídas profissionais 

Formação numa área específica. Oportunidade de estágio/Experiência. oferta de trabalho. 

Variedade na oferta formativa; oferta formativa do interesse dos alunos. 

Satisfazer as necessidades do mercado laboral; permitir caminhos escolares mais práticos a 
determinado tipo de alunos e possibilidade de se profissionalizar numa área prática atrativa 

Entrada direta para o mercado de trabalho/ Formação mais prática/ Formação mais ampla 

 


