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Escolas 
•Técnico de Gestão e Programação de 

Sistemas Informáticos 

•- Técnico de Turismo 

•- Técnico de Restauração (Cozinha/Pastelaria) 

•- Técnico de Comunicação - Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade  

Escola Secundária da 
Lourinhã 

Observações: estão abertas as pré-
inscrições que podem ser realizadas 

on-line no site da escola ou 
presencialmente. 

  Formulário pré-inscrição 

•Técnico de Desporto 

• Técnico de Ação Educativa 

•Técnico de Informação e Animação Turística 

•Programador de Informática 

•Técnico de Eletrónica, Automação e 
Computadores 

 

Escola Secundária 
Madeira Torres 

Observações: Inscrições feitas no 
ato da matricula 
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•Técnico de Design Gráfico 

•Técnico de Instalações Elétricas 

•Técnico de Processamento e Controlo da Qualidade 
Alimentar 

•Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos 

•Técnico Comercial 

•Técnico de Auxiliar de Saúde 

•Técnico de Multimédia 

•Técnico de Gestão 

Escola Secundária 
Henriques 
Nogueira 

Observações: Inscrições feitas no 
ato da matricula 

•Técnico de Turismo Ambiental e Rural 

•Técnico Desporto 

•Técnico de Cozinha / Pastelaria 

•Técnico de Restaurante / Bar 

 

 

 

 

Agrupamento 
Fernão do pó 

Observações: estão abertas as pré-
inscrições, que podem ser 

realizadas on-line no site da escola 
ou presencialmente 
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•Técnico de apoio à gestão desportiva 

•Técnico de apoio à infância 

•Técnico de cozinha pastelaria 

•Técnico gestão e programação de sistemas 
informáticos 

•Técnico de massagem de estética e bem-estar 

•Técnico de vendas 

•Técnico de turismo 

ESCO 
Observações: estão abertas as pré-
inscrições que podem ser realizadas 

on-line no site da escola ou 

presencialmente. 

•Técnico de pastelaria e padaria 

•Técnico de apoio à gestão 

•Auxiliar de saúde 

•Técnico de energias renováveis (fotovoltaicas) 

•Manutenção electromecânica 

•Técnico de multimédia 

•Técnico de cozinha /pastelaria 

•Técnico de restaurante/bar 
 

EXTRENATO DE 
PENAFIRME 

Observações: estão abertas as pré-
inscrições que podem ser realizadas on-

line no site da escola ou 

presencialmente. 
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•Técnico de manutenção 
industrial/metalorgica e 
metalomecânica 

•Técnico de maquinação e programação 
CNC 

•Técnico de refrigeração e climatização 

•Técnico de mecatrónica 

 

CENFIM- Torres 
Vedras 

Observações: estão abertas as pré-
inscrições que podem ser realizadas 

on-line no site da escola ou 

presencialmente. 

•Técnico agro-pecuária (animal) 

•Técnico agro-pecuária Vegetal 

•Técnico de turismo 

•Técnico de vitivinícola e enologia 

Escola Agrícola 
Fernando Barros Leal 

– Runa 
Observações: estão abertas as pré-
inscrições que podem ser realizadas 

on-line no site da escola ou 
presencialmente. 
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• Deves-te inscrever em pelo menos 2 escolas profissionais, dado que podes 

correr o risco de não ser selecionado (a); 

 

• Deves fazer a pré-inscrição o mais rápido possível; 

 

• Deves esclarecer as dúvidas que ainda possam persistir, consultando 

informação ou pedido apoio à Psicóloga. 

 

 

• E-Mail da psicóloga: f854@aedlv.org 

 

 

 


