
 
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PADRE MANUEL ÁLVARES 

CURSOS/ FORMAÇÕES ENSINO NOTURNO 

2017-2018 

Cursos EFA de certificação escolar 

Básico 2 (acesso - 4ª classe) dá equivalência ao 6º ano de escolaridade: 1 ano de formação. 

Básico 3 (acesso - 6º ano de escolaridade) dá equivalência ao 9º ano de escolaridade; 2 anos de formação. 

Secundário (acesso - 9º ano de escolaridade) dá equivalência ao 12º ano de escolaridade: 2 anos de 

formação. 

Secundário (acesso - 10º ano de escolaridade) dá equivalência ao 12º ano de escolaridade: 1 ano de 

formação. 

Secundário (acesso - 11º ano de escolaridade) dá equivalência ao 12º ano de escolaridade: 6 meses de 

formação. 

 

 

Cursos EFA Dupla Certificação 

Agente em Geriatria (acesso - 6º ano de escolaridade), equivalência ao 9º ano de escolaridade e nível 2 de 

qualificação: 3 anos de formação, com estágio. 

Técnico de Turismo Ambiental e Rural (acesso - 9º ano de escolaridade), equivalência ao 12º ano de 

escolaridade e nível 4 de qualificação: 3 anos de formação, com estágio. 

 Formações Modulares (para aquisição de competências escolares e profissionais, com vista a uma 

(re)inserção ou progressão no mercado de trabalho). 

 “Unidades de formação” de 25 e de 50 horas de várias áreas, como português, alemão, inglês e técnicas de 

procura de emprego. 

 
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. 

 

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

Matrículas até dia 21 de julho de 2017 

Serviços administrativos da escola: todos os dias úteis das 10:00 às 16 horas. 

www.ebspma.edu.pt 

291619558 

 

 

http://www.ebspma.edu.pt/

