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Pré Inscrição 

Link:  

https://docs.google.com/forms/d/1qZXROA-

M3R4PdDMx_kmPMFg_Qh9rarbIwB04Y6coOpU/prefill 

 

A pré-inscrição destina-se a reservar vaga. Durante os meses de 

julho e agosto os alunos devem formalizar a matrícula 

 

 

         Veja a informação referente a cada oferta formativa, 

          nas páginas seguintes. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1qZXROA-M3R4PdDMx_kmPMFg_Qh9rarbIwB04Y6coOpU/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1qZXROA-M3R4PdDMx_kmPMFg_Qh9rarbIwB04Y6coOpU/prefill
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ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE 

Esta oferta formativa destina-se a adultos que tenham no mínimo 18 anos de 

idade (17 anos, se estiver no mercado de trabalho) e que não tenham 

concluído o 12º ano (por não aproveitamento, em qualquer ano, ou por 

reprovação devida a exame nacional). 

O aluno pode frequentar em dois regimes:  

a) Regime Presencial, sujeito ao dever de assiduidade e avaliação contínua;  

b) Regime não presencial, onde o aluno apenas faz exames em janeiro, abril e 

junho. 

Confere o 12º ano e permite o prosseguimento de estudos, com as regras 

de acesso ao ensino superior idênticas aos cursos diurnos).   

São atribuídas equivalências para as disciplinas já concluídas 

anteriormente, relativas à Classificação Final Interna (CIF), 

independentemente da classificação que o aluno tenha no(s) exame(s) 

nacional(ais). 

 

Exemplo 1: 

Disciplinas 10º 11º 12º CIF Exame CF 

Português 10 11 11 11 11 11 

Filosofia 12 12 -- 12   

Língua Estrangeira 12 14 -- 13   

Educação Física 13 15 14 14   

Disc. Trianual 10 10 10 10 6 9 

Disc. Bianual 12 12 -- 12 12 12 

Disc. Bianual 12 12 -- 12 12 12 

Opção 12º 17 -- -- 17   

Opção 12º 17 -- -- 17   

 

Neste exemplo, o aluno teria o 12º ano concluído. No entanto, teria de se 

inscrever a uma disciplina que nunca frequentou (que pode /não pode fazer 

parte do currículo), em regime presencial ou não presencial e obter no 

mínimo classificação de 10 valores (para assim obter o certificado do 12º ano) 
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Exemplo 2: 

Disciplinas 10º 11º 12º CIF Exame CF 

Português 10 11 11 11 11 11 

Filosofia 7 -- -- --   

Língua Estrangeira 12 14 -- 13   

Educação Física 13 15 14 14   

Disc. Trianual 10 10 10 10 6 9 

Disc. Bianual 12 12 -- 12 12 12 

Disc. Bianual 12 12 -- 12 12 12 

Opção 12º 17 -- -- 17   

Opção 12º 17 -- -- 17   

 

No exemplo 2, o aluno não teria o 12º ano concluído. Teria equivalências à CIF 

e teria de se matricular a Filosofia (11º ano em regime presencial e 10º ano 

em regime não presencial ou 10º e 11º ano em regime não presencial. 

Exemplo 3: 

Disciplinas 10º 11º 12º CIF Exame CF 

Português 9 8 --  7  

Filosofia 7 -- -- --   

Língua Estrangeira 12 14 -- 13   

Educação Física 13 15 14 14   

Disc. Trianual 10 10 10 10 6 9 

Disc. Bianual 10 7 --  6  

Disc. Bianual 8 8 --  3  

Opção 12º 17 -- -- 17   

Opção 12º 17 -- -- 17   

 

No exemplo 3, o aluno poderia matricular-se no 11ºano ou no 12º ano ( o que 

for mais vantajoso) e efetuar exames de regime não presencial às disciplinas 

com classificação inferior a 10 valores. 

 

NOTA – No processo de atribuição de equivalências, o aluno perde a disciplina 

de Educação Física e uma das opções do 12º ano (apenas se considera a opção 

que faz parte do currículo ou, se ambas fizerem parte, a que tiver a melhor 

classificação). 
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CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS  

Nível B2, B3 ou Secundário 

Esta oferta formativa destina-se a adultos que tenham no mínimo 18 anos de 

idade (17 anos, se estiver no mercado de trabalho) e que não tenham 

concluído o 6º ou 9º ou 12º ano. 

 

PLANO CURRICULAR 

B2 (2º CICLO) B3 (3º CICLO) SECUNDÁRIO 

Cidadania e Empregabilidade Cidadania e Profissionalidade 

Linguagem e Comunicação Cultura, Língua e Comunicação 

Matemática para a Vida Sociedade, Tecnologia e 
Ciência 

Tecnologias de Informação e Comunicação  Língua Estrangeira - Inglês 

Língua Estrangeira - Inglês  

 

O plano curricular do B2 e B3 são idênticos, variando apenas na duração. 

Os formandos têm de frequentar com sucesso 90% das sessões de formação, 

sendo que o processo de avaliação é formativo (que permite obter informação 

sobre o desenvolvimento das aprendizagens) e sumativo ( para servir de base 

à decisão de certificação). 

 

FORMAÇÃO MODULAR CERTIFICADA 

Espanhol (100h), Inglês (100h), Folha de Cálculo (50h) 

Estes cursos destinam-se a adultos com idade igual ou superior a 18 anos, com 

a escolaridade mínima de 9º ano (aceitam-se matrículas para formandos com 

qualificação acima do 12º ano), empregados ou desempregados, estejam ou 

não a estudar e que queiram adquirir/melhorar as suas competências no 

domínio da língua espanhola ou inglesa ou em informática. 

Confere certificação profissional (certificado emitido via SIGO) a quem 

frequentar com sucesso o mínimo de 90% das sessões 

Formação incluída no Catálogo Nacional de Qualificações 

Os formandos têm de frequentar com sucesso 90% das sessões de formação, 

sendo que o processo de avaliação é formativo (que permite obter informação 

sobre o desenvolvimento das aprendizagens) e sumativo ( para servir de base 

à decisão de certificação). 
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PORTUGUÊS PARA FALANTES DE OUTRAS LÍNGUAS 

NÍVEIS A1 + A2 e B1 + B2 

Confere certificação (emitido via SIGO) a quem frequentar com sucesso um 

mínimo de 90% das sessões. 

Os níveis A1 + A2 atestam a capacidade para interagir num número limitado 
de situações de comunicação do quotidiano. De acordo com a legislação em 
vigor, o nível A2 é o nível mínimo exigido como prova do conhecimento da 
língua portuguesa para obtenção da nacionalidade portuguesa. 

 

 


