AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCOCHETE
OFERTA FORMATIVA
ENSINO NOTURNO
2021/2022
 CURSO EFA ESCOLAR - NÍVEL SECUNDÁRIO
(Equivalência e conclusão do 12º ano)

 CURSO EFA DE DUPLA CERTIFICAÇÃO - NÍVEL SECUNDÁRIO
TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO (2ºANO)
(Conclusão do 12º ano e Certificação Profissional nível 4)

 FORMAÇÕES MODULARES CERTIFICADAS
 ADMINISTRAÇÃO
 INGLÊS (INICIAÇÃO + CONTINUAÇÃO)

 CURSOS DE PORTUGUÊS LÍNGUA DE ACOLHIMENTO (PLA)
A1+A2
PRÉ-INSCRIÇÕES ABERTAS
na secretaria da Escola Secundária de Alcochete OU através do preenchimento
de formulário na página web do Agrupamento de Escolas de Alcochete.
Telef.: 212349620
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CURSO EFA SECUNDÁRIO (12ºANO)
Destinatários: adultos com idade igual ou superior a 18 anos. A título
excecional, poderá ser aprovada a frequência de formandos com idade
inferior a 18 anos, desde que inseridos no mercado de trabalho.

Plano de Formação

Percursos Formativos

 Cidadania e Profissionalidade (CP)

 Tipo A (9ºano) – 1250 h (2ºanos)

 Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC)

 Tipo B (10ºano) – 625h (1ºano)

 Cultura, Língua e Comunicação (CLC)

 Tipo C (11ºano) – 315h (6 meses)

 CLC – Língua Estrangeira - Inglês
 Portefólio Reflexivo de Aprendizagem
A certificação escolar resultante de um Curso de Educação e Formação de Adultos (EFA) de nível
secundário permite o prosseguimento de estudos através de um Curso Técnico de Ensino Superior
Profissional (CTESP) ou de um Curso de Nível Superior, mediante a realização dos exames nacionais das
provas de ingresso exigidas ou ainda pela modalidade de acesso ao ensino superior por maiores de 23
anos.

DEC.-LEI 357/2007 (CONCLUSÃO DO 12ºANO)
Destinatários: indivíduos com mais de 18 anos, com percursos formativos de
nível secundário incompletos e desenvolvidos ao abrigo de planos de estudo
extintos, com o máximo de 6 disciplinas/ano por concluir.

Plano de Formação
 A conclusão e certificação do nível secundário de educação pode ser
obtida através da realização de módulos de formação inseridos nos
referenciais de formação para a educação e formação de adultos de nível
secundário do Catálogo Nacional de Qualificações e concretiza -se pela
validação de unidades de competência (UC) da formação de base
(CP/CLC/STC), de unidades de formação de curta duração da formação
tecnológica (UFCD) ou de combinações entre as mesmas, em função do
número de disciplinas/ano em falta.
 A identificação dos módulos de formação a realizar pelo candidato é feita
pelos Centros Qualifica em função essencialmente dos interesses e
necessidades do mesmo.

CURSO EFA TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO - 2º ANO
(NÍVEL 4 -12ºANO)
(turma de continuidade certificação profissional nível 4 e equivalência ao 12ºano)

Plano de Formação
Formação de base
 Cidadania e Profissionalidade (CP)

 Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC)
 Cultura, Língua e Comunicação (CLC)
 CLC – Língua Estrangeira - Inglês

 Portefólio Reflexivo de Aprendizagem

Formação Tecnológica
 Formação Tecnológica na área
da Administração – 1125 h (+
210h)

FORMAÇÕES MODULARES CERTIFICADAS
Destinatários: adultos com idade igual ou superior a 18 anos (inferior a 18
quando inseridos no mercado de trabalho), empregados ou
desempregados, que queiram melhorar as suas competências em
domínios de âmbito geral ou específico de uma profissão e que sejam
detentores do 9ºano de escolaridade.

ANO LETIVO 2021/2022
FORMAÇÕES MODULARES
em ADMINISTRAÇÃO
(máximo 300 H.)
OBJETIVO: dotar o adulto de
competências que lhe possibilitam
assegurar a organização e execução de
tarefas administrativas relativas ao
funcionamento de uma empresa ou
serviço público.

FORMAÇÕES
MODULARES EM INGLÊS
Iniciação 50h. +
Continuação 50h. (100 H.)

OBJETIVO: dotar o adulto de
competências linguísticas ao nível
da língua inglesa.

CURSO DE PORTUGUÊS LÍNGUA DE ACOLHIMENTO (PLA)
A1+A2
(150 H. + 25H. )
DESTINATÁRIOS: adultos, com idade igual ou superior a 18 anos, cuja língua
materna não é a língua portuguesa e/ou que não detenham competências
básicas, intermédias ou avançadas em língua portuguesa, de acordo com o
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL). Devem ser
portadores de título de residência, nos termos da legislação nacional
aplicável a cidadãos estrangeiros, ou apresentar comprovativo de que foi
iniciado o procedimento para a obtenção, renovação ou prorrogação de
título de residência, no âmbito de processo de regularização ou ainda
comprovativo da atribuição do Número de Identificação de Segurança Social.
OBJETIVO: Promover junto dos trabalhadores migrantes a capacidade de
expressão e compreensão da língua portuguesa, tendo em vista facilitar a sua
integração social, profissional e cívica na sociedade portuguesa.

