Cursos Profissionais

Oferta Educativa

Admissões Ano Letivo 2020/2021
2.º e 3.º ciclos do ensino básico e o ensino secundário, na modalidade de ensino profissional,
na prossecução dos princípios fundamentais definidos no Sistema Educativo Português e de
acordo com os conteúdos programáticos e as orientações técnico-pedagógicas do Ministério
da Educação, num sistema de ensino misto, em regime de externato e o de internato.
Sólida educação cívica, assente numa formação de matriz militar, que cultive as qualidades
da iniciativa e da liderança, com vista a prepará-los moral, intelectual e fisicamente como
futuros cidadãos.
Técnico de Gestão
Técnico de Eletrónica, Automação e
Comando

Técnico de Manutenção Industrial
Técnico de Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos

Oferta educativa coerente, moderna e atrativa alinhada com as necessidades do mercado de
trabalho garantindo uma elevada taxa de empregabilidade através da elaboração de estágios
bem concebidos em empresas e instituições públicas e privadas de referência.
“Projeto 500 horas”, no qual, ao longo dos três anos do Ensino Profissional, o aluno aprofunda
as áreas científicas, decisivas para o seu prosseguimento de estudos ou mercado de trabalho,
consoante as suas opções e decisões.

Arte no IPE (desenho, pintura e literatura)
Grupo Coral e Instrumental | Ciência em Ação
Conviver com o Perigo | Programação e Robótica
IPE Sorrisos | Apps For Good | Empreendedorismo

Desportivas

Culturais

Atividades de Complemento Curricular
Classe Especial de Ginástica
Ginástica de formação | Esgrima
Natação | Remo | Judo
Dança | Futsal | Basquetebol

Mensalidades
Categorias
1 (a) (d)

Rendimento
«per Capita» €
(b)

Aluno do

Aluno do (e)

Ensino Básico

Ensino Secundário

Interno

Externo

Interno

Externo

0€

0€

0€

0€

2 (a) (d)

< 390

140 €

110 €

127 €

100 €

3 (a) (d)

≥ 390 e < 600

215 €

155 €

195 €

141 €

4 (a) (d)

≥ 600 e < 800

300 €

220 €

273 €

200 €

5 (a) (d)

≥ 800 e < 1000

385 €

285 €

350 €

259 €

6 (a) (d)

> 1000

450 €

330 €

409 €

300 €

7 (d)

(c)

630 €

350 €

573 €

318 €

(a), (b), (c), (d) e (e) consultar em Regulamento de Admissões em www.pupilos.eu
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