
Curso Educação Formação 

Operador de Informática 

Os Cursos de Educação e Formação 

(CEF) são uma oportunidade para poder con-

cluir a escolaridade obrigatória, através de um per-

curso flexível e ajustado aos interesses do aluno, ou para 

poder prosseguir estudos ou formação que permita uma entra-

da qualificada no mundo do trabalho.  

Qualificação 3º CICLO - Nível II Tipo 2  

Destinatários 

> 15 anos ou mais (com menos de 

15 anos também é possível ponde-

rar a tua situação); 

>  retenções em anos anteriores; 

> 6º, 7º ano concluído ou frequên-

cia do 8º ano;  

> procuras um ensino mais prático; 

> gosto pelas áreas de Informática.  

Certificação e Prosseguimento de Estudos 

Curso de dupla certificação. 

Nesta modalidade é possível prosseguir estudos por 2 vias:  

> continuar os teus estudos no ensino regular, desde que realizes os exames do 9º ano; 

> ingressar no ensino profissional, não necessitando, neste caso, de fazer qualquer exame. 

Principais Atividades desta Área Profissional 

Instalação e manutenção de computadores e sistemas operativos, técnicas e procedimentos 

de gestão e organização da informação para otimização do seu funcionamento; Instalação, 

configuração e operação com software de escritório; Instalação e manutenção operacional 

de aplicações de gestão administrativa e administração de software de gestão de base de 

dados; Instalação, configuração, operação e manutenção de computadores e impressoras 

em redes locais. 

Disciplinas Nº Horas  

Componentes da Formação Sociocultural 1º ano  2º ano 

Português 102 90 

Língua Estrangeira 102 90 

Cidadania e Mundo Atual 102 90 

Tecnologias de Informação e Comunicação 53 43 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 30  — 

Educação Física 56 40 

Componentes da Formação Científica   

Matemática aplicada 113 97 

Físico-Química 80 43 

Componentes da Formação Tecnológica   

Itinerário de Qualificação—Op. de Informática 389 379 

Componentes da Formação Prática   

Formação em Contexto de Trabalho  — 210 

Perfil Profissional 

O Operador(a) de Informática é um profissional que, 

de forma autónoma e de acordo com as orientações 

técnicas, efetua a instalação, a configuração e a ope-

ração de software de escritório, redes de informação 

e outras aplicações informáticas, bem como, a ma-

nutenção de computadores e todos os equipamentos 

tecnológicos, tendo em conta as especificações téc-

nicas dos equipamentos informáticos e os instrumen-

tos e ferramentas adequados e respeitando as nor-

mas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de 

proteção do ambiente. 
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Este curso tem uma estrutura curri-

cular que permite maior flexibilidade 

e respeito pelos teus ritmos de    

aprendizagem.  

Plano de Formação 
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