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CURSO DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO 

TIPO 2 

 

CERTIFICAÇÃO 

Aos alunos que concluírem com aproveita-

mento o curso, será certificada a qualifica-

ção profissional de nível 2 e a conclusão do 

9º ano de escolaridade 

 ESCOLA E. B. 2,3/S BELA VISTA  SETÚBAL 

PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS 

 

A conclusão do curso Carpintaria de Lim-

pos, tipo 2, não exclui a possibilidade dos 

alunos prosseguirem estudos a nível do 

ensino secundário 

Escola E. B. 2,3/S Bela Vista       Setúbal 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE 

SANT’IAGO 

Carpintaria de Limpos 



COMPETÊNCIA GERAL 

O Carpinteiro de Limpos é o profissional capaz de, a 

partir de desenhos técnicos e no respeito por normas 

de segurança e higiene, executar, montar, assentar, 

no local, todos os tipos de portas, janelas, caixilhos e 

outras estruturas de madeira ou produtos afins, utili-

zando ferramentas manuais e máquinas-ferramentas 

adequadas 

 

ACTIVIDADES PRINCIPAIS 

Preparar e organizar o trabalho, de acordo com as espe-

cificações técnicas, com as características das tarefas a 

executar e tendo em conta as orientações recebidas e 

as medidas de higiene, saúde e segurança a adoptar; 

Executar elementos construtivos em madeira, utilizando 

ferramentas manuais, ferramentas eléctricas-manuais e 

máquinas ferramenta; 

Assentar, no local, elementos construtivos em madeira, 

montando-os e/ou fixando-os, aplicando-lhes ferragens 

e acessórios e procedendo aos ajustamentos e afina-

ções necessárias. 

Reparar e/ou transformar elementos construtivos em 

madeira, consertando-os e reconstituindo-os. 

Efectuar as operações de acabamento da madeira, no-

meadamente, afagamento, raspagem e lixagem. 

Proceder à afiação e afinação das diferentes ferra-

mentas bem como à substituição dos acessórios 

das máquinas-ferramenta e respectivas afinações 

Carpintaria de Limpos                     Curso de Educação e Formação                                  Tipo 2 

TIPOLOGIA 

O curso de tipo 2 tem a duração de dois anos lecti-

vos e confere o 9º ano de escolaridade e uma qua-

lificação profissional de nível 2. 

 

 

 

DESTINATÁRIOS 

Este curso destina-se a jovens: 

Com idade igual ou superior a 15 anos; 

Com 6º ano ou 7º ano de escolaridade, ou fre-

quência do 8º ano; 

Que pretendam um curso prático que os prepare 

para o mundo do trabalho. 

PLANO DE ESTUDOS  

COMPONENTES/Disciplinas Carga  

Horária 

SÓCIO-CULTURAL 

Língua Portuguesa 

Inglês 

Cidadania e Mundo Actual 

Tecnologias da Informação e Comunicação 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 

Educação Física 

 

192 

192 

192 

96 

30 

96 

CIENTÍFICA 

Matemática Aplicada 

Física e Química 

 

210 

123 

TECNOLÓGICA 

Trabalhos simples em Madeira 

Técnicas Simples de Carpintaria 

Portas e Janelas com Aro e Assentos 

Revestimentos 

 

 

768 

 

 

PRÁTICA 

Estágio em contexto de trabalho 

 

210 

TOTAL 2109 


