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PRÉ INSCRIÇÃO NA OFERTA FORMATIVA PARA ADULTOS 

ANO LETIVO 2020/2021 (A INICIAR EM SETEMBRO DE 2020)  

 A pré inscrição tem início a 3 de fevereiro e termina a 14 de abril 

 A pré inscrição destina-se a garantir lugar, nas ofertas formativas, devido ao 

número crescente de procura e às vagas limitadas (para cada curso), sendo 

que as inscrições após 14 de abril estarão limitadas às vagas não preenchidas 

(como tem acontecido) 

 A pré-inscrição poder ser efetuada: 

i) Email – antonioalbano@damiaodegoes.pt ou 

direcao@damiaodegoes.pt 

ii) Telefone – 263 731 200 (Todos os dias, excepto terça-feira, das 14h00 

até 21h30) 

iii) Presencialmente na direção do Agrupamento de Escolas Damião de 

Goes – Alenquer, na seguinte morada: 

                Av. Dr Teófilo Carvalho dos Santos 

                2580 – 564 Alenquer 

no horário: todos os dias, excepto terça-feira, das 14h00 até 21h30 

 Para a pré inscrição basta indicar o nome e o contato atualizado (telefone 

e/ou email) 

 Os alunos que vão frequentar o Ensino Recorrente podem inscrever-se até 31 

de dezembro de 2020 (sendo que há limite total de inscrições de 120 alunos) 

 Após aprovação da formação por parte do Ministério da Educação, os 

formandos serão contatados para virem formalizar a matrícula (indicações a 

serem dadas via página web do Agrupamento e a quando do contato). 

 

Mais Informações: 

 Av. Dr Teófilo Carvalho dos Santos 

                     2580 – 564 Alenquer 

direcao@damiaodegoes.pt         Telf. 263 731 200 

 

 

 

 

mailto:antonioalbano@damiaodegoes.pt
mailto:direcao@damiaodegoes.pt
mailto:direcao@damiaodegoes.pt


2 
 

                            ENSINO BÁSICO 

Cursos de Educação e Formação de Adultos – 3º ciclo/9º ano (EFA B3) 

Destinatários Adultos com 18 anos (17, se integrados no mercado de trabalho), portadores do 6º, 
7º ou 8º ano 

Duração 1 ano letivo + 6 meses 

Local Escola Secundária Damião de Goes - Alenquer 

Horário Todos os dias das 19h até 22h10 

 

                            ENSINO SECUNDÁRIO 

Cursos de Educação e Formação de Adultos – Secundário (EFA S) 

Destinatários Adultos com 18 anos (17, se integrados no mercado de trabalho), portadores do 9º, 
10º ou 11º ano 

Duração Até 2 anos letivos 

Local Escola Secundária Damião de Goes - Alenquer 

Horário Todos os dias das 19h até 22h10 (no primeiro ano) 

 

Conclusão do Ensino Secundário pelo Decreto-lei 357/2007 de 29 de outubro 

Destinatários Alunos que não concluíram o 12º ano (faltando-lhes até 6 disciplinas para concluir) 
e cujo currículo já esteja extinto  

Duração 50h de formação por cada disciplina a concluir ou realização de exames (1 por 
disciplina) 

Local Escola Secundária Damião de Goes - Alenquer 

Horário Variável (depende da opção/disponibilidade do aluno) 

 

Ensino Secundário Recorrente por Módulos Capitalizáveis 

 
Destinatários 

Adultos com 18 anos (17, se integrados no mercado de trabalho), portadores do 9º, 
10º, 11º ou 12º incompleto. 
Alunos que reprovaram a disciplinas, devido à classificação obtida nos exames 
nacionais 

Modalidades Presencial e Não Presencial 

Local Escola Secundária Damião de Goes - Alenquer 

Horário 2, 3 ou 4 dias por semana (depende das disciplinas em falta) das 19h até 22h10 

Observações São atribuídas equivalências ao que já está concluído 
Permite o prosseguimento de estudos no Ensino Superior 
Apoio a Português, Matemática A e Física e Química A  
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                                    FORMAÇÃO MODULAR CERTIFICADA 

Destinatários Adultos com 18 anos, portadores da habilitação mínima do 9º ano (admitem-se 
formandos com o 12º ano ou com formação superior) 

Duração Variável 

Local Escola Secundária Damião de Goes - Alenquer 

Horário Um dia por semana das 19h até 22h10 (os formandos podem frequentar, se assim 
o desejarem, todas as formações dado que vão funcionar em dias da semana 
diferentes) 

OFERTA FORMATIVA 

INFORMATICA - A 0778 -Folha de Cálculo (50 horas) 

0757-Folha de Cálculo - funcionalidades avançadas (25 horas) 

INFORMÁTICA - B 0811-Análise de sistemas (50 horas) 

6178- Ficheiros e base de dados Access (25 horas) 

INFORMÁTICA - C 0754 - Processador de Texto (50 horas) 

0755 - Processador de Texto - funcionalidades avançadas (25 horas) 

LÍNGUAS - A Língua Inglesa – Iniciação (50 horas) 

Língua Inglesa – Continuação (50 horas) 

LÍNGUAS - B Língua Alemã – Iniciação (50 horas) 

Língua Alemã – Continuação (50 horas) 

 

 

                          PORTUGUÊS PARA FALANTES DE OUTRAS LÍNGUAS  

A1+A2 (Utilizador Elementar da Língua Portuguesa) 

Destinatários Cidadãos fora do espaço dos PALOP e que queiram obter os níveis de língua 
portuguesa necessários à sua manutenção no território nacional. 

Duração 150 h 

Local Escola Secundária Damião de Goes - Alenquer 

Horário Duas vezes por semana das 19h até 22h10 

 

B1 + B2 (Utilizador Independente da Língua Portuguesa) 

Destinatários Portadores do nível A1+A2 que queiram aprofundar os seus conhecimentos 

Duração 175 h 

Local Escola Secundária Damião de Goes - Alenquer 

Horário 3  vezes por semana das 19h até 22h10 

 

 

 

 


