Curso Profissional:
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva

Porque é que o curso profissional de
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva é
uma opção com futuro?

Ligação ao desporto, atividade
física (AF) e saúde
Formação em trabalho em equipa
Múltiplas oportunidades de
participação em organizações
desportivas e de AF
Contato com os futuros locais de
trabalho
Desenvolvimento de atividades na
escola e para a comunidade
Participação em atividades
desportivas, para melhor
compreensão das necessidades e
exigências da sua organização

O Curso Profissional de TAGD no
AEFGA, proporciona excelentes
oportunidades de formação e emprego.

O Diretor do Curso
João Ramos
(e-mail: secretaria@aefga.pt)

Contactos da Escola Sede:
TF -214 480 760 / Fax-214 480 768 /
site: https://esfga.pt

• Administração Pública central e local,
como por exemplo Autarquias;
• Sector Privado não Lucrativo, como por
exemplo clubes e associações;
• Sector Privado Lucrativo, como por
exemplo empresas de atividades
desportivas.

•

•

Estrutura curricular:
1. Componentes de formação: sociocultural;
científica e técnica.
2. Formação em contexto de trabalho/ Estágios
(FCT)
3. Prova de aptidão profissional (PAP): 3º ano

Plano de estudos:

Sociocultural

Disciplinas

Horas

Português

320

Língua Estrangeira I ou II

220

Área de Integração

220

Tecnologias de Informação

100

Educação Física

140

Matemática

200

Psicologia

200

Estudo do Movimento

100

Práticas de Atividades Físicas e
Desportivas
Organização e Gestão do Desporto
Técnica

Saídas Profissionais:

Três anos letivos

Formação

• Organizar e planear atividades e eventos
desportivos tendo em conta a estratégia e
a política comercial da organização, o
público-alvo e o mercado;
• Organizar e desenvolver atividades e
eventos desportivos, utilizando os
equipamentos, os espaços e as
instalações adequadas, de acordo com a
estratégia e a política comercial da
organização e as necessidades e as
motivações dos clientes;
• Organizar e coordenar a manutenção dos
equipamentos, dos espaços e das
instalações desportivas;
• Atender a reclamações e sugestões dos
clientes, identificando as suas
necessidades e expectativas;
• Elaborar relatórios e outros documentos
de controlo, relativos à sua atividade.

Duração do ciclo de formação:

FormaçãoCie
ntífica

As atividades principais deste
técnico são:

Cursos Profissionais
A conclusão do curso profissional
TAGD confere:

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Formação

Perfil de desempenho à saída do curso
O técnico de apoio à gestão desportiva é o
profissional que colabora na gestão e manutenção
de instalações e de equipamentos desportivos e
que participa na concepção, desenvolvimento e
avaliação de programas, atividades e eventos
desportivos em diversos contextos
organizacionais.

Gestão de Programa e Projetos do
Desporto

350
325
275

Gestão de Instalações Desportivas

250

Formação em Contexto de Trabalho

600

12º Ano de escolaridade

Certificação de Qualificação
Profissional, de Nível IV (Técnico
Altamente Qualificado)
Condições de acesso:
• Possuir o 9º Ano de escolaridade
• Não ter concluído o ensino
secundário
• Não ter mais de 25 anos
Condições de Ingresso no nosso Curso:
• O Ingresso nos Cursos
Profissionais TAGD está sujeito a
uma fase de pré-seleção de
candidatos (entrevista).
• Caso estejas interessado contatanos através do site da escola:
www.esfga.pt

