
CURSOS DE EDUCAÇÃO 
E FORMAÇÃO DE ALUNOS

O QUE SÃO

Os cursos de educação e formação de adultos de 
certi�cação escolar são uma oferta integrada de 
educação e formação para adultos que possuam 
baixos níveis de escolaridade e dão possibilidade de 
adquirir mais habilitações escolares, com vista a uma 
(re)inserção ou progressão no mercado de trabalho.

FORMAÇÃO MODULAR

A QUEM SE DESTINAM

Os cursos de educação e formação de adultos de 
certi�cação escolar são indicados para adultos com 
idade igual ou superior a 18 anos que pretendam 
adquirir competências básicas de leitura, escrita, 
cálculo e uso de tecnologias de informação e 
comunicação.

Completar o 12º ano e obter uma certi�cação de 
nível secundário de educação.

Nível Secundário (NS) – equivalente ao 12º 
ano de escolaridade.

QUAIS AS CERTIFICAÇÕES EXISTENTES

Os cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 
têm em vista a melhoria das competências 
e quali�cações, o ajustamento com as necessidades 
do mercado de trabalho e a aposta em percursos 
formativos quali�cantes.
Estes cursos dão-lhe a possibilidade de adquiri 
habilitações escolares, com vista a uma (re) inserção 
ou progressão no mercado de trabalho.

AVALIAÇÃO

A aprendizagem das línguas, ao promover o 
plurilinguismo, pode ser considerada como um 
processo através do qual o cidadão, entre outros 
benefícios, pode melhorar a sua qualidade de vida e 
empregabilidade, bem como usufruir de bem-estar 
social, sendo também uma oportunidade de 
ultrapassar barreiras culturais e nacionais.

CURSOS EFA

A avaliação dos Cursos EFA compreende uma 
avaliação formativa (permite obter informação sobre 
o desenvolvimento das aprendizagens) e ainda uma 
avaliação sumativa (serve de base à certi�cação �nal).
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CURSOS DE NÍVEL SECUDÁRIO - TIPO A

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS-CHAVE

Cidadania e Pro�ssionalidade
Sociedade, Tecnologia e Ciência
Cultura, Língua e Comunicação
Formação Modular

CURSOS EFA

OBTENHA UMA CERTIFICAÇÃO

Nível Secundário (Tipo A)
– equivalente ao 12º ano de escolaridade.


