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Cursos EFA de Certificação Escolar
➢Básico 2  duração de 1 ano.

Equivalência ao 6º ano de escolaridade.
Acesso: 4ª classe.

➢Básico 3  duração 2 anos.

Equivalência ao 9º ano de escolaridade.
Acesso: 6º ano.

➢ Secundário  duração 6 meses (Tipologia C); 1 ano(Tipologia B) e 2 anos (Tipologia A).

Equivalência ao 12º ano de escolaridade.
Acesso: 9º ano (TA); 10ºano (TB) e 11º ano (TC).



Cursos EFA Dupla Certificação
(Estágio incluído)

Agente em Geriatria

➢Duração : 3 anos.

➢Equivalência ao 9º ano de escolaridade e nível 2 de 
qualificação.

➢ Acesso: 6º ano.



Cursos EFA Dupla Certificação
(Estágio incluído)

Técnico de Turismo Ambiental e Rural 

➢Duração: 3 anos

➢Equivalência ao 12º ano de escolaridade e nível 4 de 
qualificação;

➢ Acesso: 9ºano.

REFERENCIAIS  DO CATÁLOGO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES



Formações Modulares
➢ Para aquisição de competências escolares e profissionais, com vista a uma
(re) inserção ou progressão no mercado de trabalho;

➢ Acesso: 6º ano; 9ºano; 12ºano, Licenciatura.

➢ “Unidades de formação” de 25 e de 50 horas de várias áreas, como
português, alemão, inglês e técnicas de procura de emprego (Catálogo Nacional
de Qualificações).

➢A cada unidade de formação de curta duração de 25 horas correspondem 2,25
pontos de crédito e a cada unidade de formação de curta duração de 50 horas
correspondem 4,50 pontos de crédito. O sistema de créditos incorpora os
princípios constantes da Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 18 de junho de 2009, sobre a criação do Sistema Europeu de Créditos do
Ensino e Formação Profissionais que visa facilitar o reconhecimento das
qualificações e a mobilidade no espaço europeu.



Formações Modulares 
0697 Língua Portuguesa - Comunicação Empresarial 50

0704 Atendimento – técnicas de comunicação 25

3274 Primeiros socorros - tipos de acidentes e formas de atuação 50

6570 Abordagem geral de noções básicas de primeiros socorros 25

8598 Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego 25

8599 Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego 25

8600 Competências empreendedoras e técnicas de procura de 

emprego

25

CLC – LEI-1 Língua estrangeira – iniciação - Inglês 50

CLC – LEC-1 Língua estrangeira – continuação - Inglês 50

CLC – LEI-3 Língua estrangeira – iniciação - Alemão 50

CLC – LEC-3 Língua estrangeira – continuação - Alemão 50



Cursos de Português para falantes 
(adultos) de outras línguas.

➢ Conhecer a língua do país de acolhimento não é apenas uma condição necessária e
indispensável para se ser autónomo, é também, e sobretudo, condição de
desenvolvimento pessoal, familiar, cultural e profissional. O seu desconhecimento
constitui uma desigualdade que fragiliza as pessoas, tornando -as dependentes e,
por consequência, mais vulneráveis. Poder aprender a língua do país de
acolhimento é poder adquirir os meios de comunicar, interagir, compreender,
defender -se, confrontar -se com uma outra cultura e outros códigos, é poder
escolher abrir-se aos outros.

➢ É preciso falar, compreender, ler, escrever em português para aceder ao mercado
de trabalho, encontrar alojamento, pedir autorização de permanência no País,
poder acompanhar a escolaridade dos filhos, aceder aos cuidados de saúde,
compreender e participar na vida social, política e cultural.

➢ É preciso ser -se proficiente em português para, em Portugal, agir, exercendo uma
cidadania plena e consciente.

Portaria n.º 1262/2009 de 15 de Outubro



Cursos de Português para falantes 
(adultos) de outras línguas

Código Unidades de Formação de Curta Duração Horas

6452 Eu e a minha rotina diária 25

6453 Hábitos alimentares, cultura e lazer 25

6454 O corpo humano, saúde e serviços 25

UFCD de português para falantes de outras línguas - Utilizador Elementar - nível A1

UFCD de português para falantes de outras línguas - Utilizador Elementar - nível A2

Código Unidades de Formação de Curta Duração Horas

6455 Eu e o mundo do trabalho 25

6456 O meu passado e o meu presente 25

6457 Comunicação e vida em sociedade 25

CATÁLOGO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES

Programa primeiro ano do curso



CATÁLOGO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES

Programa segundo ano do curso

UFCD de português para falantes de outras línguas - Utilizador Independente - nível B1 

Código Unidades de Formação de Curta Duração Horas

6397UI Eu, a sociedade e a cultura 50

6398UI Eu e os outros 25

6399 UI Atualidade cultural 25

UFCD de português para falantes de outras línguas - Utilizador Independente - nível B2

Código Unidades de Formação de Curta Duração Horas

6400UI Sociedade e projetos de vida 50

6401UI Atualidades 25

Cursos de Português para falantes 
(adultos) de outras línguas.



Programa de formação em 
competências básicas

CÓDIGO UNIDADES DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (UFCD)
CARGA 

HORÁRIA

6737 Competências Básicas – Leitura e 

Escrita - Iniciação 

50

6738 Competências Básicas – Leitura e 

Escrita - Aprofundamento 

50

6739 Competências Básicas – Leitura e 

Escrita - Consolidação 

50

6740 Competências Básicas – Cálculo -

Iniciação 

50

6741 Competências Básicas – Cálculo -

Aprofundamento 

50

6742 Competências Básicas – Sensibilização às Tecnologias de

Informação e Comunicação  

50



Programa de formação em 
competências básicas

➢ O programa destina -se a indivíduos, com idade igual ou superior a
18 anos, que não tenham frequentado o 1.º ciclo do ensino básico
ou equivalente ou que, tendo frequentado, não demonstrem
possuir as competências básicas de leitura, escrita e cálculo.

➢ Seis “unidades de formação” de 50 horas cada: Leitura e Escrita;
Cálculo e Sensibilização às Tecnologias de Informação e
Comunicação.

(Catálogo Nacional de Qualificações)



ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PADRE MANUEL ÁLVARES
Rua de Rua de São Francisco 9350-211 Ribeira Brava

291619558 

➢Matrículas :

até dia 19 de julho de 2019.

➢Serviços administrativos da escola: 

das 09.30 às 16.45 horas.


