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Ensino

Escola Profissional Infante D. Henrique

EPIDH reconhecida pela excelência
do seu ensino profissional
Uma escola que assenta a sua ação no Empreendedorismo,
Profissionalismo, Inovação, Dinamismo e Humanismo.
Com vinte e sete anos de experiência no âmbito da formação profissional, a missão da Escola Profissional Infante D. Henrique - Porto, definida no
art.º 3º da Portaria da sua criação –
promoção da formação pessoal, escolar e profissional dos cidadãos socialmente desfavorecidos, nomeadamente dos que se encontram em cumprimento de medidas judiciais – faz com
que se considerem como objetivos primordiais da ação educativa e formativa que desenvolve:
– A formação profissional orientada
para a integração no mundo do
trabalho;
–
As aprendizagens de competências, valores e atitudes visando a
prevenção criminal e que permitam o exercício de uma cidadania
plena.
Assumindo a missão de promover a
formação pessoal, escolar e profissional
de jovens, a Escola elegeu o saber, a
qualidade educativa, a cidadania e a inclusão como os seus princípios orientadores, fazendo que o seu projeto educativo conjugue o ensino com os valores

do saber ser e do saber estar, dando
substancia ao “projeto de formação
profissional e reinserção social no âmbito do qual todos os anos procura receber, integrar, formar e educar”.
Na sua atividade educativa e formativa a Escola procura:
–
Proporcionar formação integral
aos seus alunos;
–
Praticar um ensino/ formação
com seriedade, rigor e qualidade;
– Ter um papel ativo na formação
de profissionais de um setor económico em crescimento.
A avaliação externa, recentemente
efetuada, confirma que na prossecução do seu projeto educativo, a Escola
é reconhecida pela excelência de ensino profissional em Hotelaria e Restauração que oferece.
Como qualquer instituição deve projetar o futuro e deve ter uma visão do
rumo que pretende seguir. A Escola
entendida como um sítio de trabalho
onde se ensina e se aprende promove o seu projeto educativo com Empreendedorismo, Profissionalismo,
Inovação, Dinamismo e Humanismo.

Técnico de Restauração – Restaurante/bar
Técnico de Receção em Hotelaria
Técnico de Restauração – Cozinha /pastelaria
Requisitos:
9º Ano de escolaridade
Idade – até 18 anos
Robustez física e psíquica para o
exercício da profissão
Benefícios:
Certificação escolar do 12º ano
Certificação Profissional nível IV
Subsídio almoço e de transporte
Bolsa para material escolar
Bolsa de FCT-Estágio

O FUTURO CONSTRÓI-SE.
VEM DESCOBRIR OS
SABERES DA NOSSA
ESCOLA
Escola Profissional Infante D. Henrique
Rua de Melo, nº5
4050-372 Porto
Tlf: 228304887
Email: secretaria@epidh.pt
Site: http://www.epidh.pt
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