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CEF TIPO 2 · 9.o ANO
DESTINATÁRIOS: Jovens com idade igual ou superior a 15 anos, com 
6.º, 7.º ano completo ou frequência de 8.º ano. 
CONFERE: Qualificação Profissional de Nível 2 e 9.º ano de escolaridade. 
DURAÇÃO: 2 anos / 2.109 horas.

INSTALADOR-REPARADOR DE COMPUTADORES
Executa a instalação, colocação em serviço, reparação e manutenção de 
computadores e outros equipamentos informáticos.
CED Pina Manique

PINTOR - DECORADOR
Ensino em regime bilingue – Língua Portuguesa e Língua Gestual Portuguesa 
– com lecionação do currículo adequado a educandos surdos e ouvintes.
Prepara, pinta e faz a manutenção de materiais vários com especialização na 
área da cerâmica.
CED Jacob Rodrigues Pereira

CUIDADOR DE CRIANÇAS E JOVENS
Cuida, apoia, vigia e acompanha crianças e jovens, promovendo o seu bem-estar e 
desenvolvimento integral.
CED Pina Manique

EMPREGADO DE RESTAURANTE - BAR
Organiza o serviço de bar, acolhe e atende os clientes, prepara e serve bebidas, 
aperitivos e pequenas refeições e procede à faturação do serviço.
CED Nuno Álvares Pereira 

PASTELEIRO/PADEIRO
Confeciona produtos alimentares de pastelaria e padaria.
CED Nuno Álvares Pereira

COZINHEIRO
Organiza, prepara, cozinha e emprata alimentos, respeitando as normas de 
higiene e segurança, em unidades de produção, estabelecimentos de restau-
ração.
CED D. Maria Pia
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Mais informações:

Equipa de admissões
T 213 614 020
E equipa.admissoes@casapia.pt

Casa Pia de Lisboa - Educação e Formação

www.casapia.pt

CENTROS DE
EDUCACAO
E DESENVOLVIMENTO
D. MARIA PIA
Xabregas | T 21 816 52 00

D. NUNO ÁLVARES PEREIRA
Junqueira | T 21 361 67 10

JACOB RODRIGUES PEREIRA
Restelo | T 21 361 40 80

PINA MANIQUE
Belém | T 21 365 12 00

CEF TIPO 3 · 9.o ANO
DESTINATÁRIOS: Jovens com idade igual ou superior a 15 anos, com 
o 8.º ano de escolaridade completo ou frequência sem aprovação do 9.º ano 
de escolaridade. 
CONFERE: Qualificação Profissional de Nível 2 e 9.º ano de escolaridade. 
DURAÇÃO: 1 ano / 1.200 horas.

ASSISTENTE FAMILIAR E DE APOIO À COMUNIDADE
Presta cuidados de apoio a pessoas, no domicílio ou em situação de interna-
mento em estabelecimentos e serviços de apoio social.
CED Pina Manique

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Executa tarefas administrativas relativas ao funcionamento de empresas ou 
serviços públicos.
CED Pina Manique

EMPREGADO DE RESTAURANTE - BAR
Organiza o serviço de bar, acolhe e atende os clientes, prepara e serve bebidas, 
aperitivos e pequenas refeições e procede à faturação do serviço.
CED D. Maria Pia
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CURSOS DE ENSINO SECUNDARIO
ARTISTICO ESPECIALIZADO
12.º ANO
DESTINATÁRIOS: Jovens com 9.º  ano completo ou 
formação equivalente.
CONFERE: Qualificação Profissional de Nível 4 e 12.º ano 
de Escolaridade. 
DURAÇÃO: 3 anos letivos.

IMAGEM INTERATIVA
Ensino em Regime Bilingue - Língua Portuguesa e Língua Gestual 
Portuguesa - com lecionação do currículo adequado a educandos 
surdos e ouvintes.
Manipula ferramentas multimédia (fotografia, vídeo e 
animações) e participa na produção de curtas-metragens, 
cinema de animação, apresentações interativas, páginas web 
e quiosques interativos.
CED Jacob Rodrigues Pereira
 

CURSOS PROFISSIONAIS
12.º ANO
DESTINATÁRIOS: Jovens com o 9.º ano completo ou formação equivalente.
CONFERE: Qualificação Profissional de Nível 4 e 12.º Ano de Escolaridade. 
DURAÇÃO: 3 anos / 3.200 a 3.400 horas.É uma Instituição pioneira em Portugal na área da 

educação e formação profissional e oferece-te as 
melhores condições para realizares o teu percurso escolar 
com sucesso. Aqui constróis o teu futuro! Não percas 
esta oportunidade!

APOIOS SOCIAIS
Na Casa Pia, todos os alunos têm direito a:
- Passe social;
- Manuais e materiais escolares;
- Almoço e lanches;
- Seguro Escolar;
- Bolsa de Profissionalização (ao longo da formação, em 
contexto de trabalho).

CS I
Programa de desenvolvimento de competências pessoais e 
sociais integrado no horário escolar. Espaço interativo, 
dinâmico e participativo com vista à reflexão sobre si e os 
outros. Aborda as temáticas da cidadania e desenvolvimen-
to: educação sexual, desenvolvimento vocacional, compor-
tamentos aditivos, entre outros.

EQUIPA DE INSERCAO PROFISSIONAL
Esta Equipa trabalha com uma vasta rede de empresas para 
a tua integração em Formação em Contexto de Trabalho. 
Depois de acabares o teu curso, apoia-te também na 
procura de um emprego na tua área de formação.

ABORDAGENS PEDAGOGICAS INOVADORAS

FLEXIBILIDADE CURRICULAR
O aluno participa na escolha do seu percurso educativo.

STUDIOS
Espaços inovadores para incubar, experimentar, refletir e 
produzir ideias e produtos. Espaços de experimentação e 
treino. A Casa Pia disponibiliza os seguintes Studios:
coderStudio | ginStudio | idiomStudio | culturStudio
labStudio | artStudio

F@B CPL
Espaço onde existem um conjunto de ferramentas de 
prototipagem rápida, como fresadoras de pequeno e grande 
porte, máquinas de corte a laser e de corte de vinil, 
computadores e respetivas ferramentas de programação 
informática suportadas por software open source e por 
freewareCAD e CAM.
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 A CASA PIA
DE LISBOA

CURSOS DE ESPECIALIZACAO
TECNOLOGICA
12.º ANO
DESTINATÁRIOS: Jovens com 12.º ano completo ou 
habilitação legalmente equivalente; qualificação profissional 
de nível 4; aprovação em todas as disciplinas do 10.º e 11.º 
e tendo estado inscritos no 12.º ano de um curso de ensino 
secundário ou de habilitação legalmente equivalente e não o 
tenham concluído. 
CONFERE: Qualificação Profissional de Nível 5 e 12.º Ano 
de Escolaridade.  
DURAÇÃO: 1.200 a 1.560 horas.

EXERCÍCIO FÍSICO 
Planeia, concebe, orienta e conduz os programas e 
atividades desportivas da condição física e participa, sob 
coordenação de um Diretor Técnico, na avaliação e 
prescrição das atividades desportivas e na promoção à 
adesão à prática desportiva.
CED Pina Manique
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TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS
Desempenha tarefas de caráter técnico no domínio do som, do vídeo e da imagem.
CED D. Maria Pia

TÉCNICO DE APOIO FAMILIAR E DE APOIO À COMUNIDADE
Presta cuidados de apoio direto a indivíduos no domicílio ou em contexto institucional 
(idosos, pessoas com deficiência ou pessoas com outro tipo de dependência funcional).
CED Pina Manique

TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO
Efetua as tarefas associadas ao trabalho com documentação (receber, elaborar, verificar, 
registar, expedir e arquivar), gerir stocks e colaborar no departamento de compras e 
marketing.
CED Pina Manique

TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO - MARKETING,
RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE 
Participa no planeamento e desenvolvimento de estratégias de Marketing e 
Comunicação de uma organização, através das Relações Públicas e da Publicidade.
CED Pina Manique

TÉCNICO DE COZINHA E PASTELARIA
Prepara, organiza e confeciona refeições da gastronomia regional portuguesa e/ou 
gastronomia internacional.
CED Pina Manique e CED D. Maria Pia

TÉCNICO DE DESIGN DE MODA
Executa projetos de criação de novos produtos de vestuário e/ou acessórios, ou 
desenvolve produtos já existentes, destinados à confeção em série e por medida.
CED D. Maria Pia

TÉCNICO DE DESPORTO (1)

Trabalha no âmbito de diferentes modalidades desportivas, na organização e 
dinamização de atividades de ocupação de tempos livres, animação e lazer.
CED Pina Manique

ESTETICISTA
Presta cuidados estéticos e tratamentos integrais ou parciais de rosto e/ou corpo, em 
institutos de beleza e outros similares. 
CED Pina Manique

TÉCNICO DE ELECTRÓNICA, AUTOMAÇÃO 
E INSTRUMENTAÇÃO
Realiza a instalação, manutenção e operação de equipamentos eletrónicos, pneumáti-
cos, hidráulicos e de instrumentação e medida.
CED Pina Manique

TÉCNICO DE INFORMÁTICA - SISTEMAS
Instala, configura e faz a manutenção e administração de redes, 
ferramentas, equipamentos e sistemas informáticos.
CED Pina Manique

TÉCNICO DE INFORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA
Anima e organiza eventos em empresas de turismo, organiza reservas em 
agências de viagens e faz receção e acolhimento em unidades turísticas.
CED Pina Manique

TÉCNICO DE INFORMÁTICA - INSTALAÇÃO E GESTÃO 
DE REDES (CNQ)
Instala e faz a manutenção de redes e equipamentos informáticos.
CED Pina Manique

TÉCNICO DE MECATRÓNICA
Instala, faz a manutenção, reparação e adaptação de equipamentos nas áreas 
de eletricidade, eletrónica, controlo automático, robótica e mecânica.
CED Pina Manique

TÉCNICO DE MECATRÓNICA AUTOMÓVEL
Proceder à manutenção, diagnosticar anomalias e efetuar reparações nos 
diversos sistemas mecânicos, elétricos e eletrónicos de automóveis ligeiros de 
acordo com os parâmetros e especificações técnicas definidas pelos fabricantes 
e com as regras de segurança e de proteção ambiental aplicáveis.
CED Pina Manique

TÉCNICO DE ÓTICA OCULAR
Monta, adapta, repara e vende artigos destinados a compensar problemas visuais.
CED Pina Manique

TÉCNICO DE PASTELARIA/PADARIA
Confeciona produtos alimentares de pastelaria e padaria.
CED Nuno Álvares Pereira

TÉCNICO DE RESTAURANTE - BAR
Planifica, dirige e efetua o serviço de alimentos e bebidas à mesa e ao balcão.
CED Pina Manique e CED D. Maria Pia

TÉCNICO DE RELOJOARIA
Desempenha as tarefas de assistência técnica, manutenção e reparação de 
relógios mecânicos e eletrónicos, cronómetros, cronógrafos, contadores, 
temporizadores e dispositivos similares.
CED Pina Manique

(1) A Admissão ao curso de Desporto está sujeita à realização de provas práticas, com um peso de 
70% na ordenação dos candidatos. Este requisito visa garantir que os candidatos possuem 
condições de performance física compatíveis com as exigências físicas do curso, que os habilitará 
ao seu bom desempenho e inserção profissional. Considerando as atuais circunstâncias decorrentes 
da prevenção de contágio por COVID-19,  a CPL  no ano lectivo 2020/21, irá substituir estas provas 
práticas por Questionário e Declaração Médica de Robustez Física e Psicológica. Os restantes 30% 
de ponderação resultam da aplicação dos critérios de admissão, através de dados obtidos em sede 
de entrevista e prova documental.
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