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Ensino Técnico e 

Profissional 

O que as famílias e os 

estudantes têm de saber 

Os programas CTE combinam padrões académicos elevados com a exploração de uma carreira e 
formação técnica para estudantes do ensino secundário. Os CTE podem fornecer uma base sólida 
para a universidade e está provado que permite alcançar rendimentos mais elevados O CTE está 
também: 

Disponível gratuitamente, frequência sem custos. 
Aberto a todos os estudantes, incluindo estudantes de origem imigrante, aqueles que estão a 
aprender a língua inglesa e estudantes com deficiências. 

Programas aprovados pelo Estado (Capítulo 74) Programas  

Os programas Aprovados pelo Estado de Massachusetts (também conhecidos 
como Programas Capítulo 74) oferecem treinamento abrangente projetado para 
qualificá-lo para um emprego de nível básico em um campo competitivo. 

Artes culináriasCiência Animal Ciência e Tecnologia Encanamento 
Ambiental 

Tecnologia automotiva Assistência Odontológica Tecnologia da Moda Programação e 
Desenvolvimento Web 

Carpintaria Eletricidade Assistência Médica Robótica e Tecnologia 
de Automação 

www.doe.mass.edu/yourpathways 



        
          

         
        

           
          

       

             
             
             

         

                
           

       

      
        

  

 

            
         
           

         
  

            
           

            
           

           
  

            
           

           
   

 

Encontrar um 

programa CTE 

Consulte o Localizador de Escolas de Massachusetts 
para saber que programas estão disponíveis na sua área! 
https://profiles.doe.mass.edu/search/get_closest_orgs.aspx 

 Programas aprovados pelo Estado vs. programas locais de CTE          

(Chapter 74 vs. Perkins-Only Programs)     

Os programas CTE aprovados pelo Estado centram-se de forma intensiva na preparação dos 
estudantes para áreas profissionais específicas. Os programas aprovados a nível local podem 
também oferecer excelentes experiências de âmbito profissional, mas não estão sujeitos aos 
mesmos requisitos e normas. 
https://www.doe.mass.edu/ccte/cvte/cte-families/state-vs-local.html 

Como apresentar uma candidatura ou inscrição num programa CTE         

As escolas ou programas CTE são gratuitos. Qualquer estudante que viva em Massachusetts é 
elegível para frequentar, embora o espaço possa ser limitado. Tal como qualquer outra escola 
pública, as escolas e programas CTE têm de poder acolher e apoiar estudantes com 
deficiências e aqueles que estão a prender a língua inglesa. 

A admissão em escolas e programas CTE não é garantida. Depois de rever a informação geral a 
seguir apresentada, é importante que compreenda os requisitos específicos para a candidatura 
à escola ou ao programa que lhe interessa. 

Escolas centradas no ensino técnico e profissional: Escolas secundárias 
centradas no ensino técnico e profissional podem servir uma comunidade, um 
grupo de comunidades ou uma região inteira. Estas escolas secundárias 
especializadas normalmente pedem que os estudantes de distritos escolares 
membros apresentem as suas candidaturas durante o outono ou inverno do 8º 
ano. Normalmente a escola disponibiliza transporte. Os prazos e os requisitos 
variam e podem ser encontrados nos respetivos websites. 

Escolas locais em que o CTE é uma entre muitas opções: Nas comunidades 
em que o ensino técnico e profissional é oferecido numa escola secundária 
(high school) local, a escola informará os estudantes e as famílias sobre o 
processo. Para mais informações, contacte a escola secundária local e peça para 
falar com alguém que possa conversar consigo sobre as opções de ensino 
técnico e profissional. 

Se o programa que lhe interessa não for oferecido a nível local (Nonresident 
Student Tuition Program): Se um determinado programa aprovado pelo Estado 
(Capítulo 74) não estiver disponível no seu distrito escolar de origem, pode 
candidatar-se à oportunidade de frequentar a escola noutro distrito, com 
transporte incluído. 

fcsn.org/sofe 

https://fcsn.org/sofe
https://www.doe.mass.edu/ccte/cvte/cte-families/state-vs-local.html
https://profiles.doe.mass.edu/search/get_closest_orgs.aspx



