
 

  

 

 

EBS Dr. Rui Grácio 

CONDIÇÕES DE ACESSO 
 

Para jovens com o 9ºano de escolaridade com 
15 anos ou mais, ou para jovens que 
frequentam o secundário e querem reorientar o 
seu percurso escolar, no sentido de obterem 
uma formação orientada para o mercado de 
trabalho na área das indústrias 
transformadoras. 
 

DURAÇÃO 
 

Desenvolve-se em 3 anos letivos, incluindo 
estágio formativo e integrado em empresa. 
 

CERTIFICAÇÃO 
 

Confere um diploma de conclusão dos estudos 
no ensino secundário (12ºano) e um certificado 
de qualificação profissional de nível IV. 
 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
 

Com este curso os jovens poderão trabalhar ou 
prosseguir estudos nas áreas da fabrico e 
transformação, geologia, engenharia geológica 
e minas, engenharia de materiais ou  
engenharia mecânica. 

 CONTATOS  

Agrupamento de Escolas de Lapiás 
EBS Dr. Rui Grácio 
 
Rua Arquiteto José Luís Monteiro 
Telefone: 219271325 
Email: EB23.drruigracio@gmail.com 
 
 

INSCRIÇÕES 

Serviço de Psicologia e Orientação 
SECRETARIA 
 

 
INOVAÇÃOE 

TECNOLOGIAEM  

PEDRA NATURAL 
 

formatado no enquadramento do CURSO 

Técnico de Cantaria Artística  

 

 

DURAÇÃO de 3 ANOS 

EQUIVALÊNCIA ao 12º ANO 

ESTÁGIO INTEGRADO 

ACESSO ao ENSINO SUPERIOR 
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“inovação é o que distingue um 

líder de um seguidor!” 

 

Steve Jobs, fundador da APPLE 

 

 

INOVAÇÃO 

FORMAÇÃO de FUTURO 

Este curso tem como principal objetivo apostar 
na diferenciação e ser uma referência a nível 
Nacional. Tem um referencial único vocacionado 
para uma formação em contexto de 
trabalho, “aprender a fazer” numa 
complementaridade teórica de sala de aula.  A 
aquisição das diversas experiências permite 
fortalecer os conhecimentos técnicos adquiridos 
no seu todo e possibilita aos jovens alcançar os 
requisitos necessários para um profissional mais 
empreendedor e versátil.  

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

Enquadrado num Curso Profissional de Nível IV, 
tem como objetivo preparar jovens profissionais 
com competências técnicas e práticas nas 
áreas: do desenho assistido por computador, 
tecnologias de fabrico, gestão,planeamento e 
manutenção mecânica, organização e gestão 
de empresasde equipamentos e utilização de 
matérias primas e caracterização de materiais. 

Pretende-se formar técnicos aptos a responder 
com competência e dinamismo aos atuais 
desafios colocados pelo mercado de trabalho no 
setor das Indústrias transformadoras (materiais 
e equipamentos). 

O curso combina a formação de base com a 
vertente profissionalizante e de especialização, 
de modo a potenciar a capacidade de adaptação 
à grande transformação e desenvolvimento do 
setor. 

 

MATRIZ CURRICULAR 
 

FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL (1000 horas) 

 Português 
 Língua Estrangeira I ou II 
 Área de Integração 
 Tecnologias da Informação e Comunicação 
 Educação Física 

 
FORMAÇÃO CIENTÍFICA (500 horas) 

 Matemática  
 Física-Química 
 Geometria Descritiva 

 
FORMAÇÃO TÉCNICA (1600 horas) 

 Tecnologias Oficinais 
 Desenho Assistido por Computador  
 Organização e Gestão de Empresas 
 Equipamentos e Matérias Primas 

 
FORMAÇÃO CONTEXTO TRABALHO (700 horas) 

    

 


