AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA ADULTOS
Nível Secundário – Tipo A
Caracterização
• O Curso de Educação e Formação de Adultos (curso EFA) corresponde a um percurso formativo flexível

adaptados às competências que os adultos já possuem e que asseguram, simultaneamente, o aumento
do seu nível de qualificação escolar, tendo em vista melhorar as suas condições de empregabilidade e de
inclusão social e profissional.

Objetivos
• Elevar os níveis de habilitação escolar da população adulta através de uma oferta integrada de educação

e formação que potencie as suas condições de empregabilidade e certifique as competências adquiridas
ao longo da vida.

Destinatários
• Indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos à data do início da formação e, prioritariamente, pela data

de entrega do pedido de inscrição nos serviços administrativos da EB 2/3 Professor João de Meira.
• Os destinatários do curso EFA de nível secundário devem ter disponibilidade de horário para frequência
em regime pós-laboral.

Entidades Promotoras
 Estabelecimentos de ensino público (Agrupamento de Escolas João de Meira).

Referencial de Competências-Chave (estrutura do curso)
• No conjunto das três Áreas de Competências-Chave espera-se que o adulto tenha percorrido e

trabalhado um total de 22 Unidades de Competência (UC), decompostas em 88 competências, que se
evidenciam através de um conjunto muito diversificado e amplo de critérios de evidência. A distribuição
do número de unidades de competência por cada uma das áreas é a seguinte:
• Cidadania e Profissionalidade: 8 Unidade de Competências (8 x 50 horas);
• Sociedade, Tecnologia e Ciência: 7 Unidade de Competências (7 x 50 horas);
• Cultura, Língua, Comunicação: 7 Unidade de Competências (7 x 50 horas);

• Inglês – (2 x 50 horas).

Horário do curso
• Biénio de 2021/2023;
• Período escolar, de segunda a sexta-feira, das 19h00 às 22h00.
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