Documentos necessários para a matrícula:
Qual o objetivo
Estes cursos e/ou formações certificadas dão
-lhe a possibilidade de adquirir habilitações
escolares e/ou competências profissionais,
com vista a uma (re)inserção ou progressão
no mercado de trabalho.

BI ou Cartão do Cidadão

AG R U PAM E N T O D E
E S C O L AS
D R . ª L AU R A AY R E S

Boletim de Vacinas atualizado – fotocópia
Cartão de Assistência Médica – fotocópia
Cartão da Segurança Social – fotocópia

Para quem
Os cursos EFA poderão ser indicados para si,
no caso de:
− ter idade igual ou superior a 18 anos (a
título excecional, poderá ser aprovada a
frequência num determinado Curso EFA a
formandos com idade inferior a 18 anos,
desde que estejam comprovadamente
inseridos no mercado de trabalho).
− pretender completar o 6º, 9º ou 12º ano de
escolaridade.

EFA
FORMAÇÃO
MODULAR

Descubra o percurso formativo
que melhor se ajusta ao seu
perfil!

1 fotografia

PRAZO DE INSCRIÇÃO:
até dia 30 de junho de 2017, no horário normal
de funcionamento da Secretaria (9h0012h00 / 14h00-16h00).

OFERTA FORMATIVA
Ensino Noturno
2017/ 2018

À 4ª feira, a Secretaria também estará aberta
no período entre as 19h15 e as 21h00, para
as matrículas no ensino noturno.

Agrupamento de Escolas Dra. Laura Ayres
Rua do Forte Novo
8125-214 Quarteira
Tel: 289 301863
Correio eletrónico: gestao.esla@gmail.com
www.esla.edu.pt

2017/ 2018

Educação e Formação de Adultos
Ensino Básico

Formação
PORTUGUÊS PARA FALANTES DE OUTRAS LÍNGUAS (PFOL)
Certificação de nível A1/A2 (Iniciação)
(cursos em período diurno e noturno)

Curso EFA B2 de habilitação escolar - 2º ciclo equivalente ao 6º ano de escolaridade – 490
horas

Conclusão e certificação do nível secundário
de educação, ao abrigo do Decreto- Lei nº
357/2007, de 29 de Outubro (para quem tenha o ensino secundário incompleto, em planos de estudos já extintos)
(consideram-se incompletos os percursos de
nível secundário em que, no total de disciplinas por concluir, se verifiquem até seis disciplinas/ ano inclusive)
através de:

Curso EFA B3 de habilitação escolar - 3º ciclo –
equivalente ao 9º ano de escolaridade - 940
horas

Exames a nível de escola ou exames nacionais
ou

Ensino Secundário
Curso EFA NS de habilitação escolar
Percurso tipo A – para alunos com o 9º ano
– 1150 horas
Percurso tipo B – para alunos com o 10º ano –
625 horas
Percurso tipo C – para alunos com o 11º ano ou
12º ano incompleto – 315 horas

Ensino Recorrente por Módulos Capitalizáveis
em regime Não Presencial (para conclusão do
12.º ano) dos cursos científico-humanísticos de:
 Ciências e Tecnologias
 Ciências Socioeconómicas
 Línguas e Humanidades
 Artes Visuais

Formação Modular Certificada
(Ensino Básico e Ensino Secundário)

 Ciências Informáticas
 Inglês / Alemão
 Contabilidade
(Formação de base — Iniciação e Continuação e
Formação Tecnológica)

Realização de módulos de formação
(formação modular certificada)
Unidades de competência da formação base,
unidades de formação de curta duração da
formação tecnológica ou combinações entre as
mesmas.

