
A Escola Secundária de Ferreira Dias é uma 

escola do ensino público, orientada funda-

mentalmente para a formação de jovens 

desde o 7º  ano ao 12ºano de escolaridade 

em ensino diurno e formação de adultos em 

cursos noturnos.  

 

A Escola Secundária de Ferreira Dias, é um 

estabelecimento de ensino com quase 50 

anos ao serviço da comunidade que está 

consciente do seu papel na sociedade e da 

sua importância estratégica como agente no 

desenvolvimento regional. 

 

A Escola Secundária de Ferreira Dias, tem 

desde a sua criação estado sempre ligada ao 

ensino de carater profissional. 

 

 

 

 

 

CONTATOS 

 

Tlf: 219 129 330   Fax: 219 129 335 

 

E-mail: direcao@ferreiradias.pt 

 

Web: esfdferreira.wordpress.com 

 

Rua António Nunes Sequeira, 1 

2735-058 Agualva 

 

 

 

 

CURSO PROFISSIONAL 

TÉCNICO DE 

MECATRÓNICA AUTOMÓVEL 

 

 

2017-2018 



DESTINATÁRIOS 

 

Jovens que: 

 - Concluíram o 9º ano de escolaridade ou 

formação equivalente; 

 - Procuram um ensino mais voltado para o 

mundo do trabalho. 

 

 

 

PERFIL DO CURSO 

 

O Técnico de Mecatrónica Automóvel execu-

ta, de modo autónomo, o diagnóstico e a re-

paração dos sistemas mecânicos, elétricos e 

eletrónicos de veículos automóveis, interpre-

tando e analisando esquemas elétricos, ma-

nuseando aparelhos de medida, diagnosti-

cando, reparando e verificando motores a 

gasolina e diesel, sistemas de ignição, de 

alimentação, de sobrealimentação, de arrefe-

cimento, de lubrificação, de transmissão, de 

direção, de suspensão, de travagem, de car-

ga, de arranque, de segurança, de conforto, 

de comunicação e de informação, organizan-

do e controlando a qualidade de trabalho 

COMPONENTES DA FORMAÇÃO 

1º+2º+3º ANOS 

FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL – 1000h 

 - Português: 320 h 

 - Língua estrangeira: 220 h 

 - Área de Integração: 220h 

 - Tecnologias de Informação e Comunica-

ção: 100h 

 - Educação Física: 140h 

 

FORMAÇÃO CIENTIFICA – 500h 

 - Matemática: 300h 

 - Física e Química: 200h 

 

FORMAÇÃO TÉCNICA – 1875h 

 - Tecnologia e Processos: 325h 

 - Sistemas do Automóvel: 425h 

 - Diagnóstico Automóvel: 350h 

 - FCT/Prática Simulada: 175 

 - Formação em Contexto de trabalho: 600h 

 

TOTAL – 3375h 

 

 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 

 

- Oficinas de reparação automóvel; 

- Concessionários automóveis; 

- Empresas de produção automóvel; 

- Empresas de comercialização de compo-

nentes automóveis (eletrónica). 

 

CERTIFICAÇÃO 

 

Diploma do ensino secundário 

Certificado de Qualificação Profissional nível 4 

 

 

 

PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS 

 

Acesso a Cursos Técnicos Superiores Profis-

sionais - CTeSP. 

 

Acesso ao Ensino Superior, mediante reali-

zação dos exames de ingresso. 


