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Mensagem da direção
“Todo homem é o arquiteto de seu próprio destino.”
Salústio

A epb é, doravante, a tua escola. A nossa escola.
Queremos ser, contigo, uma escola de referência, uma escola de compromissos, que fique na tua
memória como um marco fundamental na tua vida. Queremos ficar comprometidos. Tu, como
aluno, ficares comprometido na construção do teu projeto de vida, feito de sonho e esperança,
de dúvidas, de hesitações, de incertezas, mas cujos alicerces serão inabaláveis com uma
educação e formação sólida. Nós, enquanto escola, queremos cumprir a nossa vocação de te
fazermos crescer enquanto pessoa, cidadão e profissional exímio. Para que venhas a ter orgulho
em ti e venhas a ser o tesouro mais importante da epb: o teu futuro, o teu sucesso.
Sem alicerces, tudo se desmorona. Sem esforço, nada se atinge. O talento faz-se de muito suor.
Vamos estar juntos durante o teu curso, a construirmos os alicerces com os quais tu próprio
aprendas a conhecer-te a ti mesmo, aprendas a conhecer o outro, a relacionar-te, sejam pessoas
ou organizações, aprendas a respeitar a vida, os direitos e os deveres de cada ser humano.
Vamos comprometer-nos com um processo educativo assente em quatro célebres pilares,
que te serão úteis pela vida fora: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e
aprender a ser.
Cada ser humano tem potencialidades, tem talentos, tem capacidades. Queremos ajudar-te
a descobrir os teus talentos e de certeza que te tornarás construtor do teu próprio destino,
graças ao teu esforço e ao teu empenho e ao empenho e esforço dos teus professores.
O ambiente familiar que a epb possui, o lema “a tua primeira escolha”, a cultura de proximidade,
exigência e rigor que os teus professores manterão contigo garantem o teu sucesso. E nos
momentos de insucesso, de dificuldades não te retraias, não desistas. A escola existe para
estar contigo a incentivar-te e a descobrir contigo o sucesso.
Sê, pois, bem-vindo à epb. Para imprimires aos teus sonhos a marca de que eles são feitos: o
caráter, a persistência, a ambição de se tornarem realidade. Faz viver os teus sonhos. Torna-os
projetos. Fá-los vida.
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1. Apresentação da escola
História da epb
A tua escola, a escola profissional de braga,
nasceu a 29 de setembro de 1989, através de
contrato-programa celebrado com o Ministério
da Educação, e entidades promotoras como
a Câmara Municipal de Braga, Associação
Industrial do Minho e Associação Comercial de
Braga.
A epb está, desde a sua génese, profundamente
marcada pelo imperativo da elevação da
qualificação profissional como resposta às
necessidades de desenvolvimento social e
económico. Mais: como resposta à elevação da dignidade da pessoa de cada aluno, em fase de
desenvolvimento, capaz de se tornar socialmente integrado e eticamente responsável.
Com cerca de 500 alunos, a epb é uma escola com uma cultura de proximidade, exigência e
rigor, assente num forte dinamismo e ambiente familiar, em resultado do envolvimento de todos
os colaboradores, docentes e não docentes, que conferem grande credibilidade e qualidade
pedagógica e institucional.

Cursos pós-laborais

Novo edifício-sede

Turmas cefs de jovens

Certificado de gestão
da qualidade da sgs

2008

2011

2014

2020

epb, uma escola certificada

2006

25 Anos epb

2005

Integração no grupo rumos

2000

Criação do centro novas
oportunidades

1991

Cursos efas e formações
modulares certificadas

1989

Criação da epb

Marcos históricos
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epb, uma escola certificada
A qualidade do Projeto Educativo e da ação da epb tem sido atestada em diferentes certificações,
obtidas em diversos domínios, atribuições que vêm reforçar o nosso compromisso em continuar
a trabalhar para garantir uma formação de excelência, com dinâmicas de grande valor para a
experiência de aprendizagem dos nossos alunos e a eficiência e qualidade das nossas práticas
pedagógicas e de gestão.

acreditação erasmus+ no setor Ensino e Formação Profissional (VET), pelo reconhecimento
do valor do plano estratégico da epb e da sua capacidade de realizar atividades de mobilidade de
elevada qualidade, no quadro de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento da organização.

centro “eu sou digital” no âmbito do Programa de Capacitação Digital de Adultos, com o
objetivo de combater o isolamento e tornar mais fácil e acessível a vida dos portugueses.
eco-escola pelo propósito e compromisso da sustentabilidade, traduzido em várias ações
que visam promover a defesa e responsabilidade ambiental.
escola eTwinning pela dinâmica de criação de redes de trabalho colaborativo entre escolas
europeias e desenvolvimento de projetos comuns, com recurso à Internet e às TIC.
escola gandhi pela distinção de uma escola que estimula a participação e cidadania ativa dos
alunos na construção de uma sociedade mais justa, solidária, igualitária e inclusiva, o quadro da
democracia e da defesa dos direitos humanos.
escola ubuntu inserida num programa de capacitação de jovens, a partir do modelo de
liderança servidora (Academia de Líderes Ubuntu).
microsoft showcase school

uma certificação que é resultado do compromisso da epb
em procurar garantir experiências transformacionais da aprendizagem aos nossos alunos,
apostando em práticas e ferramentas de inovação pedagógica. A quinta escola do país e a
segunda Escola Profissional a receber esta certificação tão distintiva.

selo de conformidade eqavet que reconhece e reflete a garantia de qualidade na
educação e formação profissional da epb, que comprovou cumprir os mais exigentes requisitos
de qualidade.
selo (de ouro) de segurança digital que atesta que a epb promove práticas e políticas
de segurança digital, com acesso seguro às tecnologias digitais, num ambiente estável e
enriquecedor.
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2. Grupo rumos – sub holding educação

A epb é, desde 2011, uma escola do grupo rumos, um grupo empresarial que atua nas áreas da
Educação, Formação e Serviços.
No âmbito da educação, o grupo rumos detém várias escolas: a epb, a Escola Profissional
de Tecnologia Digital, a Escola Profissional Ruiz Costa, a Escola Profissional Profitecla,
disponibilizando uma oferta formativa diversificada, em vários pontos do país: Braga, Barcelos,
Guimarães, Porto, Viseu, Coimbra e Lisboa.
Como podes perceber, a tua escola pertence a um grande grupo!

3. É fundamental que saibas…
A epb possui uma oferta formativa caraterizada pela sua diversidade, mobilidade e por um
registo predominantemente tecnológico, com elevadas taxas de empregabilidade.
Dentro destas áreas de formação, a epb apresenta para o ciclo de formação 2022-2025 os
seguintes cursos:

Cursos profissionais - Nível 4 da U.E., equivalência ao 12º ano de escolaridade
•

Auxiliar de Saúde

•

Técnico Comercial [Marketing e Gestão Comercial]

•

Contabilidade

•

Design de Comunicação Gráfica

•

Eletrónica, Automação e Comando

•

Frio e Climatização

•

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

•

Mecatrónica Automóvel

•

Secretariado
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Organização do processo de ensino/aprendizagem
Os planos curriculares que enformam os cursos profissionais desenvolvem-se segundo uma
estrutura modular, ao longo de 3 anos letivos, e compreendem três componentes de formação:
sociocultural, científica e técnica, incluindo ainda uma prova de aptidão profissional (PAP) e uma
componente de formação em contexto de trabalho (FCT).

Planos curriculares
O plano curricular do teu curso desenvolve-se segundo uma estrutura modular, ao longo de 3
anos letivos. Os cursos profissionais assumem a seguinte matriz curricular:

Português
Língua estrangeira
Área de integração
Educação física
TIC

320 Horas
220 Horas
220 Horas
140 Horas
100 Horas

científica
2 a 3 disciplinas

500 horas

tecnológica*
UFCD obrigatórias e opcionais

1000/1300 horas

formação em contexto			
de trabalho
600/650 horas
0pcional

cidadania e desenvolvimento

sociocultural

sociocultural

Integra um conjunto de disciplinas comuns
a todos os cursos; Competências de ordem
pessoal, social e cultural transversais a
todos os percursos formativos.

científica

Conjunto de disciplinas científicas de
base que suportam perfis profissionais;
permitem solidificar bases científicas
necessárias para as aprendizagens da
componente técnica.

tecnológica

Organizada em UFCD, que visa a aquisição
e desenvolvimento de um conjunto de
aprendizagens, conhecimentos, aptidões e
competências técnicas definidas para o
perfil profissional associado à respetiva
qualificação.

Educação moral e religiosa**

* Dividida em 3/4 disciplinas nos cursos de frio/climatização e de GPSI.
** Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa,com uma carga horária anual nunca inferior a 81 horas nos três

anos do ciclo de formação.

Isto é válido para qualquer curso.

O que escolheste terá as disciplinas da científica e da técnica relacionadas com as
competências /capacidades que deves adquirir durante a tua formação.

Agora é contigo!
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Estrutura modular
Uma particularidade do ensino profissional é a organização dos conteúdos e atividades do curso
e de cada disciplina tendo como base a estrutura modular.
Os conteúdos programáticos de cada disciplina organizam-se em módulos ou unidades de
formação de curta duração - UFCD - unidades de aprendizagem autónomas, integradas num
todo coerente/espécie de parcelas ou temáticas dentro de cada disciplina), que podem ser
lecionados em contexto escolar ou outro.
•

A avaliação é formativa.

•

Cada módulo ou UFCD está sujeito a avaliação após ser lecionado, independentemente da
aprovação de módulos anteriores (avaliação independente).

•

A classificação final de cada disciplina das componentes de formação sociocultural e científica
obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações
obtidas em cada módulo. A classificação final da componente de formação tecnológica
obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações
obtidas em cada UFCD,ou módulo quando aplicável.

•

Além dos momentos de avaliação no contexto de sala de aula, os alunos poder-se-ão
inscrever para realizar módulos em atraso em momentos especiais de avaliação ou outros
definidos pelo professor.

•

A avaliação módulo a módulo não esquece o todo. Daí que esta seja também global, pelo que
o conselho de turma, especialmente no final de cada ano letivo, procede a uma avaliação
global do desempenho do aluno e incorpora também o bom desempenho nos estágios e na
prova de aptidão profissional.

•

Este tipo de organização facilita a superação de dificuldades na consecução dos objetivos
da formação, permitindo ao aluno a capacidade de participar na gestão das suas próprias
aprendizagens.

Prémios
A epb atribui anualmente:
•
•
•
•

Prémio de mérito (melhor aluno) e menções honrosas por turma;
Prémio do melhor aluno da escola;
Prémio da melhor PAP do curso;
Indigitação das 3 melhores PAP para o Concurso Nacional das escolas da Rumos Education.

4. PAP
A Prova de Aptidão Profissional (PAP) é um projeto realizado ao longo do último ano do curso e
tem as seguintes características:
•
•
•
•
•
•

Eminentemente prático.
Consubstanciado num produto material ou intelectual.
Demonstrativo de saberes e competências profissionais, adquiridos ao longo da formação e
estruturante do futuro profissional.
Com temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em estreita ligação com
os contextos de trabalho.
Realiza-se sob a orientação e acompanhamento de um ou mais professores.
Defendido perante um Júri.

7

manual de acolhimento ao aluno

5. FCT
A Formação em Contexto de Trabalho é um momento ímpar no percurso dos alunos dos cursos
profissionais e tem lugar em empresas ou noutras organizações, sob a forma de estágio
curricular, no final do 2º e 3º anos do curso:
•

os alunos desenvolvem um conjunto de atividades profissionais, sob coordenação e
acompanhamento da escola e da entidade acolhedora;

•

a FCT visa a aquisição, desenvolvimento e aplicação de competências técnicas, relacionais e
organizacionais relevantes para o perfil profissional visado pelo curso frequentado.

•

a FCT é um momento determinante de aprendizagem, que proporciona a oportunidade de
se “aprender fazendo”, quer através da observação de profissionais mais experientes, quer
pela experimentação direta e reflexão sobre a mesma, quer, ainda, pela exploração do meio
profissional e das diferentes “ferramentas” que este oferece.

6. Serviços de apoio
Núcleos de competências
Os Núcleos de Competência são estruturas coordenadas por professores e constituídas por um
número alargado de alunos motivados para domínios específicos, que se sentem capacitados,
responsáveis e disponíveis para prestar serviços na escola e “fora de portas”, dentro do âmbito
das competências técnicas de cada um.
•

Como aluno da epb poderás integrar os Núcleos de Competências (serviços de apoio) nas
áreas de Contabilidade/Fiscalidade, Design Gráfico/Multimédia, Saúde e Secretariado.

•

Fortalece os teus conhecimentos técnicos;

•

Desenvolve tarefas em contextos reais, com entidades parceiras da epb;

•

Facilita a tua integração no mercado de trabalho.
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7. Projetos de mobilidade Erasmus+
Podes ainda viver uma experiência única além fronteiras. Ao
longo de vários anos, cerca de 450 alunos já estagiaram em
empresas estrangeiras ou participaram em programas de
intercâmbios em vários países, tais como Alemanha, Bulgária,
Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Grécia, Inglaterra, Itália,
Irlanda, França, Holanda, Finlândia, Malta, Polónia e República
Checa.
Conheceram novas pessoas, descobriram novas culturas e
trouxeram ótimas recordações na bagagem! Uma experiência
inesquecível e de grande valor para a formação pessoal,
académica e profissional!

8. Certificação de um curso profissional
Quando terminares o curso terás a tua Certificação.
A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação em todas
as disciplinas, na FCT e na PAP.
A conclusão de um curso profissional confere direito à emissão de um diploma que certifica:

• A conclusão do nível secundário de educação;
• Uma qualificação profissional de nível IV, com indicação do curso concluído.
Classificação final do curso profissional

CFC = 0,22 x SC + 0,22 x C + 0,22 x T + 0,11 x FCT + 0,23 x PAP
Designação

SC - Média das disciplinas da formação sociocultural
C - Média das disciplinas da formação científica
T - Média de todas as UFCD
FCT - Classificação da formação em contexto de trabalho
PAP - Classificação da Prova de Aptidão Profissional
9
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9. Projetos da escola
A epb assume-se como uma escola de iniciativas e projetos.
É uma escola impulsionadora e estimuladora
do envolvimento dos alunos em atividades e
projetos, na sua conceção e realização.
No decorrer do teu percurso na EPB, são
concebidos e implementados projetos de diversa
natureza, dentro e fora de portas. Concursos,
jornadas, palestras, exposições, ações de
solidariedade, torneios, visitas, workshops,
etc., são atividades recorrentes, projetadas e
concretizadas pelos alunos da EPB. Estas são
algumas das iniciativas que te esperam, existindo
sempre espaço também para as tuas sugestões
e propostas.

10. Calendário escolar 2022/2023
Períodos letivos

Início

Termo

1.º Período

16 setembro 2022

16 dezembro 2022

2.º Período

3 janeiro 2023

31 março 2023

3.º Período

17 abril 2023

21 junho 2023

Atividades de recuperação e projetos

22 junho 2023

30 junho 2023

Interrupções das atividades letivas
				

Início			

Termo

Natal			

19 dezembro 2022

02 janeiro 2023

Carnaval 		20 fevereiro 2023		

22 fevereiro 2023

As turmas dos segundos e terceiros anos iniciam em data anterior a esta o seu estágio
nas empresas, que se prolonga até cumprimento do número de horas exigido.
Para as turmas do primeiro ano estão previstas, para além desta data, também,
dinâmicas escolares e/ou de simulação de atividades ou experiências reais que promovam
o desenvolvimento de competências sociais e profissionais.
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11. Parcerias / protocolos
A epb é uma instituição em estreita
interação com o tecido económico e
social.
Tem mais de 500 parcerias ativas, entidades
de natureza diversa, entidades com as quais se
desenvolvem projetos e iniciativas conjuntas
que representam uma mais-valia no processo
de ensino-aprendizagem e enriquecem o projeto
educativo da escola.
Esta cooperação com o mundo empresarial tem criado, ao longo dos anos, oportunidades de
projeção profissional aos alunos e foi decisiva para vários deles evoluírem para a criação de
empresas ou no mundo académico. A epb orgulha-se dos seus alunos e é neles que observa a
sua real capacidade de responder à sua missão!

12. Direitos e deveres dos alunos
A conquista de um espaço de aprendizagem saudável e positivo, com responsabilidades
individuais e coletivas, entre muitos outros valores como tens vindo a ler, é a base para a
construção e criação de um ambiente adequado de trabalho.
Tal como todos os agentes envolvidos na tua educação tens direitos e deveres. Tu, enquanto
aluno, não foges à regra. Por isso, pensamos que é importante saberes quais são os teus
direitos e deveres que se encontram no Regulamento Interno da Escola e Estatuto do Aluno,
definido no Decreto-Lei nº 51/2012, se quiseres consultar.

13. Benefícios
A Escola ainda te concede Subsídios*:

Subsídio de transporte
•

100% do total das despesas de transporte, pago em função da assiduidade.

•

Reembolso da despesa de transporte mediante assiduidade do mês em questão, pago no
mês seguinte.

•

Para efeito de pagamento, todos os meses até ao dia 5, deves entregar ao delegado de
turma uma fotocópia do cartão/cartões de transporte (frente e verso) e do(s) recibo(s), bem
como os recibos originais* agrafados e identificados (ano/turma).

•

O recibo e o cartão de transporte devem obrigatoriamente conter o mesmo número, e
legível, caso contrário o subsídio não será pago.
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•

Não deves carregar o cartão em payshop.

•

Durante o período de formação em contexto de trabalho (estágio), recebes na íntegra
o subsídio de transporte, caso cumpras o estabelecido no contrato de estágio.

* Os recibos devem, obrigatoriamente, estar identificados com nome e contribuinte (NIF–número de
identificação fiscal) do titular. Para o efeito, no ato de pagamento ou de recarregamento, deve ser solicitada
a identificação nos mesmos.

Subsídio de alimentação
•

Com o valor de 4,77€ por dia, sendo processado entre as datas de 21 do mês anterior a 20 do
mês corrente. Este subsídio pode estar sujeito a alterações mediante a legislação.

•

A atribuição do subsídio de alimentação está dependente da tua assiduidade , sendo que
caso faltes (justificada ou injustificadamente) a 60 minutos de aula por dia, o subsídio do dia
em questão fica anulado. Só é atribuído se houver pelo menos 3 horas de formação por dia.

•

Durante o período de formação em contexto de trabalho (estágio), recebes na íntegra o
subsídio de alimentação, caso cumpras o estabelecido no contrato de estágio.

•

No período de férias/ feriados o subsídio de alimentação não é contabilizado.

* (se aprovados pelo programa de financiamento na tua região)

A Escola poderá atribuir mais subsídios dependendo da aprovação da
candidatura dos mesmos, nomeadamente:
•

Subsídio de profissionalização, no final do período de FCT de cada ano;

•

Bolsa de material, de acordo com o escalão de abono;

•

Subsídio de alojamento e subsídio de acolhimento de acordo com as regras de elegibilidade
em vigor;

•

Inscrição na bolsa de emprego da epb após conclusão do curso.

Para informação mais detalhada fala com a tua secretaria.

14. Serviços e horários
Secretaria
Aqui terás sempre alguém que te ajude a resolver assuntos administrativos.

Reprografia

Os pedidos de impressão, enviados por e-mail, e de fotocópias devem ser
realizados com a antecedência de 24h. Consulta o procedimento afixado no local.
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Mediateca
É um espaço
de apoio ao sucesso escolar. Aqui podes estudar, pesquisar, realizar
trabalhos, repor assiduidade, etc.. Sempre com o apoio de um profissional da área de
intervenção psicoeducatica e professores do CAA - centro de apoio à aprendizagem.

Departamento de intervenção psicoeducativa (DIP)
Sempre que precisares de apoio não hesites em procurar o DIP. Basta apenas agendares,
diretamente com a psicóloga, a data ou podes pedir o encaminhamento ao teu diretor de turma,
a um professor ou até mesmo ao teu encarregado de educação.
As principais áreas de intervenção recaem ao nível do apoio psicológico e psicopedagógico;
orientação escolar e profissional; apoio à empregabilidade e integração no ensino superior.

Departamento de Comunicação e Marketing (DCM)
O Departamento de Comunicação e Marketing tem como objetivo primordial contribuir para
a imagem da epb a nível interno e externo, através da promoção e divulgação de atividades/
iniciativas no seio da própria escola e da dinamização de projetos externos.
A comunicação desenvolve-se nomeadamente via email, Teams, site e redes sociais.

Departamento de Informática e Recursos (DIR)
O Departamento de Informática colabora com todos para apoiar na utilização das tecnologias
e gere todo o parque informático.
Ser-te-á atribuído um email da escola e a devida password, através do qual será feita
a comunicação interna (professores, diretor de turma, coordenador de curso, direção,
departamentos, …).
Existe também o Portal do Aluno onde terás acesso ao teu horário, às faltas, às notas
e outras informações relevantes para ires acompanhando o teu próprio percurso.
Esta informação é igualmente disponibilizada ao teu Encarregado de Educação.

Auxiliares de ação educativa
Estão sempre disponíveis para apoiar no que for necessário.
Procedem, entre outras tarefas, à distribuição da correspondência e à disponibilização de
equipamento para as atividades letivas em sala de aula.

A epb disponibiliza-te vários espaços onde podes realizar as tuas refeições:
•

Bar da escola (em frente ao auditório).

•

Snack bar (no piso inferior)

•

Podes trazer a tua refeição de casa e aquecer no micro-ondas.
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A epb disponibiliza os seguintes serviços:
Secretaria

9h00 – 18h00

Reprografia

9h00 - 12h30

Mediateca

9h00 – 18h00

DIP – departamento de
intervenção psicoeducativa

9h00-13h00 | 14h00-18h00

DCM – departamento de
comunicação e marketing

9h00-13h00 | 14h00-18h00

DIR – departamento de

9h00-13h00 | 14h00-18h00

Bar

8h15 – 17h00

Snack-bar

12h00 | 14h30

Wireless

Disponível em todo o edifício

informática e recursos
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15. Razões de uma escolha
A epb faz sentido
•

Pelo seu ambiente familiar

•

Pela sua cultura de proximidade, exigência e rigor

•

Pela sua dinâmica e espírito aberto a iniciativas e projetos

•

Pela sua oferta formativa diversificada com elevadas expetativas de empregabilidade

•

Pelo ensino de qualidade orientado para a dimensão humana, social, científica e técnica

•

Pelo seu caráter inclusivo, multicultural e intervenções solidárias e cívicas

•

Pelo capital humano qualificado e dedicado

•

Pela excelência de instalações e equipamentos

•

Pela credibilidade e boa imagem junto das empresas e instituições

•

Pela dimensão transnacional

16. Contactos e localizações
morada: Escola Profissional de Braga - Rua Augusto Veloso, Nº 140, 4705-082 Braga
tel.: +351 253 203 860 tlm.: +351 918 709 985 fax: +351 253 203 869
e-mail: epb@epb.pt site: www.epb.pt
gps: Latitude: 41.538069 Longitude: -8.424186
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17. Transportes
autocarros - TUB

- 74

A partir de hoje, a epb é a tua escola.
Fazes parte da família epbiana, uma família
de partilha de conhecimentos, aprendizagens,
afetos e emoções.
Estamos contentes por te termos cativado e
queremos contribuir positivamente para o sucesso do
teu percurso escolar e o teu crescimento
pessoal, cultural e social.
Cada passo teu marcará a tua história, a nossa
história!

Bem-vindo(a)!
Contigo, a EPB é Mais EPB!
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FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL

O nosso aluno, o nosso compromisso!
É a ti que dirigimos a nossa ação.
Tu que és um novo tipo de aluno, com pensamento acelerado e ações diferentes, fruto de
uma relação quotidiana com a tecnologia.
AS ESCOLAS DA RUMOS EDUCATION abraçaram este desafio como uma oportunidade,
adequando novas abordagens e estabelecendo novos modelos de ação e parcerias.
Começamos hoje a fazer futuro... A CONSTRUIR FUTUROS!
QUERES FAZER PARTE DESTA VIAGEM? Embarca connosco nesta oportunidade de
trabalhares de forma colaborativa, num ambiente estimulante e inovador, apoiado em
ferramentas digitais.

SÓ POUPAMOS
O QUE VALORIZAMOS!
Junta-te a nós nesta iniciativa das Escolas da Rumos Education
e vamos mudar os nossos hábitos para aumentar a consciência
ambiental, reduzindo o consumo de papel de forma sustentada.
É um dever de cada um respeitar o que é de todos nós!
PROCURA MAIS INFORMAÇÕES NOS SITES DAS ESCOLAS.

Campanha ESCOLA EFICIENTE

EPro Student

A ESCOLA NA TUA MÃO!
O EPro Student é uma
aplicação simples e
intuitiva desenvolvida
para pais e alunos

que permite consultar
toda a informação
veículada pela escola

Consultar notícias,
assim como toda a

informação relativa
às notas e faltas do
aluno

Visualizar o horário
atualizado de cada

Verificar os relatórios
de conta-corrente,

professor com
notificação de
alterações ao horário

alimentação e
transporte

disciplina, sala e

subsídios de

DESENVOLVIDO POR:
Mercúrio TIC, Lda
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