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   Centro Qualifica (CQ) 
 

Av. Almirante Barroso, 25A, Picoas 
1050-129 Lisboa 

 
Telef.: 213190380 – Ext. 348 

E-mail: escamoes@cqep.gov.pt 
 
 
 
 
Horário:  
2ª e 6ª das 11h às 18h; 
3ª, 4ª e 5ª das 15h às 20h. 

	
	

	

Informações e 
Matrículas 

 
 

Inscrições abertas: 
 
-Diretamente na secretaria da escola:    

2ª a 6ª das 15h às 16h; 
          E ainda 2ª e 5ª das 17h às 20h. 
 
 

Praça José Fontana 
1050-129 Lisboa 

Telef:213190380 963408645/6 
E-mail: escamoes@netcabo.pt 

 
URL:www.escamoes.pt/ 

 
 
 
Acessos: 
- Autocarro: 
22,30,36,44,53,83,90,91,720,727,	
732,738	
	
- Metro: Picoas (Linha Amarela) e 
Saldanha (Linha Amarela e Linha 
Vermelha) 

 
 

 

 

Escola Secundária  
de Camões 

 

 
 

 
Ensino Noturno 

 

Oferta Formativa 
2017/2018 

 
 

Ø Ensino Recorrente de Nível     
 Secundário (por Módulos) 
 

Ø Cursos de Educação e 
Formação de Adultos (EFA)  
 

Ø Português para Falantes de 
Outras Línguas (PFOL/PPT) 
 

Ø Formação RVCC (CQ) 
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Alexandre Barão

Alexandre Barão

Alexandre Barão



Ensino Recorrente de 
Nível Secundário 
(por Módulos) 

 
O Ensino Recorrente por Módulos é 
uma vertente da educação de adultos 
que concede uma certificação de 12º 
ano, permitindo a aquisição de 
conhecimentos e competências ao nível 
do ensino secundário diurno e o 
prosseguimento de estudos de nível 
superior. 
 
A quem se destina o ERNS? 
   Os cursos do ensino recorrente por 
módulos podem ser indicados para si se: 
ü tem idade igual ou superior a 18 anos; 
ü concluíu o 9º ano; 
ü tem um curso secundário incompleto; 
ü quer prosseguir estudos de nível 

superior. 
 
Oferta:	
 
ü Ciências e Tecnologias; 
ü Línguas e Humanidades; 
ü Ciências Sócioeconómicas. 

 
 
 
 

 
NOTA: Para mais informações consulte 

www.escamoes.pt/ 
Telefs: 213190380 e 963408645/6 

 
Cursos EFA 

 
 
Cursos de Educação e 
Formação de Adultos (EFA): 
 
EFA ESCOLAR: 
 
-Nível Básico B3: É dirigido aos 
cidadãos com o mínimo de 18 anos de 
idade e com as habilitações do 2.º ciclo 
do ensino básico. Com este curso os 
alunos concluem o 9º ano de 
escolaridade. 
-Nível Secundário: É dirigido aos 
cidadãos com o mínimo de 18 anos de 
idade e com as habilitações do 9º ano 
de escolaridade. Com este curso os 
alunos concluem o 12º ano de 
escolaridade. 
Tipo A se tem o 9º ano - 2 anos; 
Tipo B se tem o 10º ano - 1 ano; 
Tipo C se tem o 11º ano - 5 meses. 
-Dupla Certificação: Técnicos de 
Contabilidade (Ver informações na página 
da Escola).  
 
Nota: 
O funcionamento de todos os cursos 
dependerá sempre do número mínimo de 
inscrições previstas na lei. Por isso todos 
os interessados devem inscrever-se o 
mais rapidamente possível. 
 
 

 
PFOL/PPT 

 
 
PORTUGUÊS PARA FALANTES DE 
OUTRAS LÍNGUAS  (PFOL/PPT): 
 
■ PPT – A1+A2 - 150 horas (3x1,5 horas por             
                                                                       semana) 
■ PPT – B1+B2 - 150 horas (3x1,5 horas por             
                                                                       semana) 
 
Estes cursos destinam-se aos cidadãos de 
países estrangeiros que pretendam ter 
formação em Língua Portuguesa. 
 
 

CQ 
 

O Centro Qualifica disponibiliza os 
serviços de: 
 
-Informação, orientação e encaminhamen- 
to para jovens e adultos que procurem 
formação e certificação escolar e 
profissional; 
 
-Realização de processos de RVCC 
(Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências) com vista a 
obter o reconhecimento das competências 
adquiridas por adultos para a obtenção de 
uma certificação escolar. 
 

 
NOTA: Para mais informações consulte 

www.escamoes.pt/ 
Telefs: 213190380 e 963408645/6 


