CURSOS EFA

ENSINO RECORRENTE

Os cursos EFA destinam-se a pessoas com idade igual ou superior a 18
anos à data do início da formação, sem a qualificação adequada para
efeitos de inserção ou progressão no mercado de trabalho e,
prioritariamente, sem a conclusão do ensino básico ou do ensino
secundário.

Os cursos do ensino secundário recorrente destinam-se a pessoas
com idade igual ou superior a 18 anos, à data do início da
formação, que tenham concluiu o 9º ano de escolaridade ou
equivalente e pretendam obter uma formação de nível secundário.

TIPOS DE CURSOS EFA :
NÍVEL BÁSICO B3
É dirigido aos alunos com as habilitações do 2.º ciclo do ensino
básico.
Com este curso os alunos concluem o 9º ano de escolaridade.
NIVEL SECUNDÁRIO S

⇒
⇒
⇒
⇒

Tipo A – candidatos com 9º ano ou equivalente
Tipo B – candidatos com 10º ano ou equivalente
Tipo C – candidatos com 11º ano ou equivalente
Formação Modular (Dec-Lei n.º 357/07 de 29 de outubro )

Estes cursos possibilitam a aquisição de conhecimentos e
competências ao nível do ensino secundário, permitindo a obtenção
de um certificado e de um diploma escolar de 12º ano .
Os cursos organizam-se por disciplina, em regime modular, de
acordo com um referencial de três anos.

Cursos Científico-humanísticos:

♦ Ciências e Tecnologias
♦ Línguas e Humanidades
Modalidades de frequência:

NIVEL SECUNDÁRIO S3 (Dupla
Certificação))
(

♦ Técnico/a Administrativo/a
♦ Técnico/a de Informática - Instalação e Gestão de
Redes

Presencial:

⇒ a avaliação é contínua
⇒ integrado numa turma
⇒ sujeito ao dever de assiduidade

Com estes cursos os alunos:

⇒ Concluem o 12º ano de escolaridade.
⇒ Permite o prosseguimento de estudos através de um Curso de
Especialização Tecnológica (CET) ou de um Curso de Nível
Superior.
Para mais informações consulte: http://aepap.edu.pt

Não presencial:

⇒ sujeito à realização de provas de avaliação em
épocas próprias.

⇒ maior autonomia em termos de aprendizagem.
Para mais informações consulte: http://aepap.edu.pt

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA
AVIAÇÃO PORTUGUESA

Informações e matrículas:
Horário:

ESCOLA SECUNDÁRIA DA AMADORA

ENSINO NOTURNO

3ª, 4ª e 5ª Feira :
⇒ 18:00h às 20:00h
Av. Alexandre Salles – 2720-012tel. 214996280
Email: esanoite@aepap.edu.pt
Pré-inscrições online: http://aepap.edu.pt

Documentação necessária
para a matrícula:
♦

Certificado de habilitações ou Extrato de classificação

♦

Documento de identificação (Bilhete de identidade;
Cartão de cidadão; Autorização de residência;
Passaporte)

♦

Cartão de utente (Segurança social)

♦

1 fotografia

♦

Boletim de vacinas atualizado

♦

Documentos adquiridos na papelaria da escola.

OFERTA EDUCATIVA

2018/2019

⇒ Educação e Formação de Adultos (EFA)
⇒ Ensino Recorrente por Módulos Capitalizáveis

