
 

 
 

 

     

 

 

 

 

Escola Secundária de Cacilhas-Tejo 
 

 

 

Regulamento dos Cursos de Educação e Formação de 
Adultos (EFA)  

 

O presente regulamento define a organização, desenvolvimento e acompanhamento dos 
Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA).  
 
 

Artº 1º 
Definição 

 
Os cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) foram concebidos com o propósito de 
contribuir para a elevação dos níveis de qualificação dos adultos, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida. 
 

Artº 2º 
Regulamentação 

 
Os cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) obedecem às disposições regulamentares 
que regem esta modalidade de formação, em conformidade com o disposto na legislação: 
- Despacho Conjunto n.º 650/2001, de 20 dejulho 
- Despacho n.º 26401/2006, de 29 de dezembro  
- Portaria n.º 817/2007, de 27 de julho 
- Portaria n.º 230/2008, de 7 de março 
- Despacho n.º 3447/2010, de 24 de fevereiro 
- Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro 
- Portaria n.º 199/2011, de 19 de maio  
- Declaração de Retificação n.º 20/2011, de 13 de julho 
- Despacho n.º 334/2012, de 11 de janeiro 
 
 

Artº 3º 
Objeto e âmbito 

 
1 – Os cursos EFA obedecem aos referenciais de competências e de formação aprovados pelo 

Ministério da Educação e Ciência e encontram-se publicitados nos seus sítios oficiais, 
nomeadamente na Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP):  
http://www.anqep.gov.pt  

http://dre.pt/pdf2sdip/2001/07/167000000/1212512128.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2006/12/249000000/3052230525.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/14400/0482304831.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/03/04800/0145601470.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/02/038000000/0823408236.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/10/20400/0469504712.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/05/09700/0280502819.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/07/13300/0399903999.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2012/01/008000000/0100601007.pdf


 

 
 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt (referenciais de formação) 
2 – Os cursos EFA desenvolvem-se segundo percursos de dupla certificação ou apenas de 

habilitação escolar. 
 

Artº 4º 
Destinatários 

 
1 – Os cursos EFA de nível básico e secundário destinam-se a candidatos com idade igual ou 

superior a 18 anos à data do início da formação. 
2 – Os cursos EFA permitem aos adultos certificados parcialmente por um Centro para a 

Qualificação e Ensino Profissional (detentores de um Plano Pessoal de Qualificações - 
PPQ) completar o seu percurso de formação. 

3 – Os cursos EFA permitem a conclusão do nível secundário de educação aos adultos 
abrangidos pelo Decreto-Lei nº 357/2007, de 29 de outubro. 

 
Artº 5º 

Direitos e Deveres dos Formandos 
 
1 – São direitos dos formandos, para além dos consignados em Regulamento Interno: 

a) beneficiar da formação de acordo com o Referencial de Competências-Chave, 
metodologias e processos definidos; 
b) ter acesso a instalações, equipamento e materiais compatíveis com a tipologia do 
curso; 
c) receber orientação e informação necessária à sua boa participação no curso; 
d) beneficiar de um seguro escolar, a celebrar pela entidade, nos termos constantes da 
respetiva apólice; 
e) obter no final da formação um certificado de equivalência escolar ao nível Básico ou 
Secundário. 

2 - São deveres dos formandos, para além dos consignados em Regulamento Interno: 
a) ser assíduo e pontual no cumprimento do seu horário; 
b) empenhar-se em todas as atividades que integram o processo de formação, cumprindo 
as regras de funcionamento e bom relacionamento que forem definidas com o grupo de 
formação; 
c) abster-se da prática de qualquer ato do qual possa resultar prejuízo para o bom 
andamento dos trabalhos; 
d) utilizar cuidadosamente e zelar pela conservação dos bens e das instalações onde 
decorre a formação; 
e) justificar as faltas, invocando os motivos que lhes deram origem; 
f) proceder ao pagamento do Seguro Escolar. 

 
Artº 6º 

Assiduidade 
 

1- A assiduidade do formando concorre para a avaliação qualitativa do seu percurso 
formativo. 

2-  Para efeitos de conclusão do percurso formativo, com aproveitamento e posterior 
certificação, a assiduidade dos formandos não pode ser inferior a 90% da carga horária 
total. 



 

 
 

3- Sempre que falta, é dever do formando apresentar junto do mediador do curso, no prazo 
de três dias úteis a partir da primeira ausência, os comprovativos que considerar 
relevantes e que possibilitem à equipa técnico -pedagógica analisar a situação e, 
eventualmente, considerar justificadas as faltas dadas. 

4- As faltas consideradas justificadas não são contabilizadas para o limite estabelecido em 2. 
5- A apresentação sistemática, por parte do formando, de pedidos de justificação de faltas, 

ainda que comprovadas por documentos oficiais, pode levar a Equipa Pedagógica a 
indeferir os mesmos, por considerar que estes cursos são, na sua essência, modalidades 
de formação presenciais. 

6- Atingido o limite de faltas, a equipa técnico-pedagógica apreciará, casuisticamente, as 
situações apresentadas pelos formandos. 

7- Quando, por falta de assiduidade, o formando deixar de reunir condições para a 
conclusão do respetivo percurso formativo cabe à equipa técnico-pedagógica considerá-
lo desistente do grupo de formação em que se encontrava inserido, estando prevista a 
respetiva certificação parcial. Esta situação será comunicada por escrito ao formando. 

 
Artº 7º 

Mecanismos de recuperação  
 
1 – A equipa técnico-pedagógica traçará planos de recuperação (compensação através da 

realização de trabalhos…), promovendo o desenvolvimento dos mecanismos necessários 
aos objetivos definidos, com prazos claramente estipulados. 

2 – Os mecanismos de recuperação traçados pela equipa técnico-pedagógica deverão incidir 
sobre as competências não adquiridas pelos formandos, decorrentes da falta de 
assiduidade. 

3 – Se os formandos não cumprirem os planos de recuperação nos prazos estipulados pela 
equipa ou persistir a ausência, não haverá lugar a validação. 

4 – Caso os formandos não tenham adquirido as competências, apesar de assíduos, deverá a 
equipa técnico-pedagógica equacionar a hipótese de desenvolver os mecanismos de 
recuperação que considerar mais ajustados. 

  
Artº 8º 

Volume de formação 
 

1- Os cursos EFA têm um volume de formação definido que tem de ser rigorosamente 
cumprido e datas de finalização previstas em função dos cronogramas definidos aquando 
da sua abertura. 

2- Face à exigência do cumprimento, por parte dos formadores, da totalidade do volume de 
formação previsto, de forma a assegurar a certificação e o cumprimento do cronograma 
inicialmente definido, torna-se necessária a reposição das sessões de formação que, por 
motivos não imputáveis aos formandos, não se realizaram. 

3- A reposição das sessões de formação não lecionadas podem assumir a forma de: 
a) Permuta entre docentes, combinada com antecedência mínima de três dias, dando 

conhecimento aos formandos e órgão de gestão da Escola;  
b) Ocupação de tempos livres existentes no horário semanal, depois de acordado entre os 

formandos e o formador; 
c) Ocupação de tempos inicialmente previstos como interrupções das atividades letivas.  



 

 
 

4- Os procedimentos administrativos inerentes às reposições são as mesmas dos restantes 
cursos existentes na Escola. 

5- O processo de reposição das sessões será acompanhado pelo mediador que, 
periodicamente, deverá fazer, junto da equipa pedagógica, um balanço entre o volume de 
formação previsto e o efetivamente cumprido. 

 
Artº 9º 

Coordenador dos Cursos EFA 
 
1- O Coordenador é responsável pelos procedimentos técnico-administrativos, 
designadamente os que se referem ao SIGO (Sistema Integrado de Informação e Gestão da 
Oferta Educativa e Formativa). 
2- O Coordenador, em articulação com os mediadores, deve zelar para que os dados e 
certificações dos formandos estejam atualizados no programa PRODESIS.  
3- O Coordenador deve articular sistematicamente com os mediadores e reunir o 
Conselho de Mediadores de Turma com a regularidade estipulada. 
4- O Coordenador dos Cursos EFA é o membro da Direção com a responsabilidade do 
Ensino de Adultos. 
 

Artº 10º 
Equipa técnico-pedagógica 

 
1 – A equipa técnico-pedagógica é constituída pelo mediador e pelo grupo de formadores 
responsáveis por cada uma das áreas de competências-chave. 
2 – São competências da equipa: 

a) Planificar todas as actividades a desenvolver no âmbito da formação; 
b) Proceder à avaliação periódica dos formandos. 

3 – A equipa técnico-pedagógica reúne ordinariamente uma vez por mês e 
extraordinariamente sempre que o mediador considerar necessário. 
 

Artº 11º 
Mediador  

 
1 – O mediador é o responsável direto, junto do grupo de formandos, pelo processo de 
formação. 
2 – São competências do mediador: 

a) Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e pedagógica dos formandos; 
b) Dinamizar a Equipa Pedagógica no âmbito do processo formativo, salvaguardando o 

cumprimento dos percursos individuais e do percurso do grupo de formação. 
c) Assegurar a articulação entre a Equipa Pedagógica e o grupo de formação, assim como 

entre estes e a entidade formadora; 
d) Coordenar a planificação, desenvolvimento e avaliação das actividades integradoras; 
e) Presidir às reuniões da Equipa Pedagógica, assegurando que todas as decisões fiquem 

registadas em ata;  
f) Ajudar os formandos na promoção da reflexão e auto-avaliação; 
g) Garantir o cumprimento cabal das horas de formação; 
h) Manter o dossier técnico-pedagógico atualizado e disponível na Sala de Diretores de 

Turma;  



 

 
 

i) Registar as faltas dos formandos no programa de gestão de alunos utilizado na escola. 
j) Contactar os formandos sempre que o número de faltas o justifique e ameace 

comprometer o aproveitamento, utilizando as formas mais expeditas, procedendo ao 
respetivo registo nos processos individuais. 

 
Artº 12º 

Formadores 
 

1 – Os formadores são os responsáveis directos pela formação científica e o desenvolvimento 
pessoal dos formandos, em conformidade com o referencial de formação. 

2 – São competências dos formadores: 
a) Elaborar, conjuntamente com os outros elementos da Equipa Pedagógica, o plano de 

formação mais ajustado às necessidades de formação; 
b) Participar na construção, realização e avaliação das atividades integradoras; 
c) Conceber e produzir os materiais técnico-pedagógicos e os instrumentos de avaliação 

necessários ao desenvolvimento do processo formativo, relativamente à área para que se 
encontra habilitado, facultando-os com regularidade ao mediador pessoal e social; 

d) Manter uma estreita cooperação com os restantes elementos da Equipa Pedagógica, em 
particular no que diz respeito aos cursos EFA de nível secundário, no desenvolvimento 
dos processos de avaliação da área de PRA e na articulação estreita com o outro 
formador da mesma área de competência--chave; 

e) Colaborar com o Mediador nas iniciativas pedagógicas; 
f) Prestar todas as informações ao Mediador, nomeadamente reportando ocorrências e 

registando os sumários. 
 

Artº 13º 
Dossier técnico-pedagógico 

 
1 – A organização do dossier técnico-pedagógico é da responsabilidade do Mediador. 
2 – O dossier técnico-pedagógico deverá conter: 

a) A relação dos formandos; 
b) O horário da turma; 
c) O contrato de formação com os formandos; 
d) As justificações de faltas; 
e) O cronograma dos cursos;  
f) As atas das reuniões da Equipa técnico-pedagógica; 
g) Os registos da avaliação formativa; 
h) As grelhas de nível secundário, mencionando os Resultados de Aprendizagem que 

suportam a validação em cada UFCD. 
i) Materiais pedagógicos.  

 
Artº 14º 

Avaliação 
 
1 – A avaliação incide sobre as aprendizagens efetuadas e competências adquiridas, de acordo 

com os referenciais de formação. 
2 – A avaliação destina-se a: 



 

 
 

a) Informar o formando sobre os progressos, as dificuldades e os resultados obtidos no 
processo formativo; 

b) Certificar as competências adquiridas pelos formandos à saída dos cursos EFA. 
3 – Para além do caráter sistemático em cada sessão de formação, a avaliação materializa-se: 

a) no final de cada atividade integradora; 
b) no final de cada unidade da formação tecnológica; 
c) na reflexão promovida pelo Mediador. 

4 – Após a reunião da equipa técnico-pedagógica para efeitos de validação, deverá o 
Mediador providenciar o respetivo registo no programa INOVAR. 

5 – A avaliação deve ser: 
a) Processual, porquanto assente numa observação contínua e sistemática do processo 

de formação; 
b) Contextualizada, tendo em vista a consistência entre as atividades de avaliação e as 

atividades de aquisição de saberes e competências; 
c) Diversificada, através do recurso a múltiplas técnicas e instrumentos de recolha de 

informação, de acordo com a natureza da formação e dos contextos em que a mesma 
ocorre; 

d) Transparente, através da explicitação dos critérios adoptados; 
e) Orientadora, na medida em que fornece informação sobre a progressão das 

aprendizagens do adulto, funcionando como fator regulador do processo formativo; 
f) Qualitativa, concretizando-se numa apreciação descritiva dos desempenhos que 

promova a consciencialização por parte do adulto do trabalho desenvolvido, servindo 
de base à tomada de decisões. 

 
Artº 15º  

Certificação 
 

1 – No caso dos cursos EFA de nível básico e de certificação escolar, considera-se que a 
conclusão com aproveitamento implica a validação de todas as unidades de competência 
(UC) que constituem cada área de competências-chave. 

2 – No caso dos cursos EFA de nível secundário de certificação escolar, considera-se que a 
conclusão com aproveitamento dos percursos formativos se suporta em dois dos quatro 
Resultados de Aprendizagem (RA) de cada uma das Unidades de Formação de Curta 
Duração (UFCD) que o constituem. 

3 – No caso dos cursos EFA de dupla certificação de nível secundário, e no que diz respeito às 
UFCD da componente de formação de base, a certificação está dependente da validação 
dos quatro Resultados de Aprendizagem definidos em cada UFCD. 

4 – Quanto à componente da formação tecnológica, a certificação depende da comprovação 
de aprendizagens referentes a todos os conteúdos formativos contemplados nas UFCD 
que compõem cada um dos planos curriculares. 

 
Artº 16º  

Visitas de estudo 
 
1 – As visitas de estudo, respetivos objetivos e formadores envolvidos devem ser aprovadas 

em sede de reunião da equipa técnico-pedagógica e posteriormente validadas pela 
Direção, de acordo com o estabelecido no Regulamento Interno da Escola; 



 

 
 

2- As aulas no exterior devem ser aprovadas em sede de reunião da equipa técnico-
pedagógica; 

3– As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos; 
4 – No caso de os formandos não poderem comparecer à visita/ aula no exterior por motivos 

devidamente justificados, deverá a equipa técnico- pedagógica propor a realização de 
tarefas em sua substituição; 

5 – As visitas de estudo, ainda que tendo lugar aos fins de semana, deverão ser sumariadas e 
integradas no cronograma do curso. 

 

Artº 17º  
 Situações especiais 

 
1 – Os Mediadores dos Cursos EFA Nível Secundário deverão articular com o Centro de 

Qualificação e o Ensino Profissional e os Serviços Administrativos da Escola, no sentido de 
providenciar a plena integração dos adultos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 357/2007 que 
tenham optado pela modalidade de formação para efeitos de conclusão do secundário; 

2 – Os formandos ao abrigo do Decreto-Lei nº 357/2007 poderão integrar as turmas EFA Nível 
Secundário em qualquer momento, desde que seja exequível o cumprimento das horas 
previstas, devendo coincidir com o início da unidade; 

3 – Após a validação da(s) unidade(s), deverá o mediador, após reunião da Equipa Pedagógica, 
proceder à entrega de documento comprovativo nos Serviços Administrativos da Escola.   

 
Artº 18º  

Disposições finais 
 

Os casos omissos no presente regulamento serão analisados e decididos pelos órgãos 
competentes da Escola, tendo em conta a legislação em vigor. 
 
 
 
 


