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 Agrupamento de Escolas de Búzio 

Escola EB 2,3/S de Vale de Cambra 
Ano Letivo 2011/2012 

 

 

 
Regimento 

Curso de Educação e Formação de Adultos 

 

Os Cursos de Educação e Formação de Adultos, nível básico (adiante designados por EFA - 

NB) e de nível secundário (adiante designados por EFA - NS) regem-se pelas disposições 

regulamentares determinadas no seguinte elenco legislativo: 

 

* Portaria n.º 283/2011 de 24 de outubro: 

- Pretende adequar o enquadramento das modalidades de educação e formação de adultos no 

sentido de garantir o acesso da população à qualificação e, em simultâneo, a sustentabilidade 

do sistema, através de uma gestão rigorosa dos recursos que lhe são atribuídos, introduzindo 

alterações, nomeadamente na definição da constituição dos grupos de formação com mais 

elementos. 

 

* Portaria n.º 711/2010 de 17 de agosto: 

- Introduz alterações à portaria n.º 230/2008 de 7 de março, nomeadamente na constituição 

dos grupos de formação. 

 

* Portaria n.º 230/2008 de 7 de março: 

- Define o regime jurídico dos cursos de Educação e Formação de Adultos (cursos EFA) e 

das formações modulares previstos no Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro. 

Revoga a Portaria n.º 817/2007, de 27 de julho. 
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* Decreto-Lei n.º 357/2007 de 29 de outubro: 

- Regulamenta os processos de conclusão e certificação do nível secundário de educação. 

 

* Despacho n.º 11 203/2007 de 6 de agosto: 

- Define as orientações aplicáveis aos Centros Novas Oportunidades e às entidades 

formadoras dos cursos EFA, nomeadamente no que respeita às competências dos 

membros das equipas técnico pedagógicas dos Centros Novas Oportunidades e às 

habilitações para a docência dos formadores que integram as equipas técnico pedagógicas 

dos Centros Novas Oportunidades (nível básico e secundário) e dos formadores que 

asseguram a formação de base nos cursos EFA. 

 

* Despacho n.º 17 342/2006. PR 165. Série II de 28 de agosto: 

- Estabelece as condições para a atribuição de um crédito horário às escolas, relativo às 

funções de profissional de RVCC e mediador dos cursos EFA. 
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Artigo 1.º - Condições de admissão 

Os Cursos de Educação e Formação de Adultos (adiante EFA) destinam-se a todos os que têm 

idade igual ou superior a 18 anos (a título excecional, poderá ser aprovada a frequência de 

formandos com idade inferior, desde que estejam inseridos no mercado de trabalho) à data do 

início da formação, e que pretendam completar o 12.º ano de escolaridade. 

 

Artigo 2.º - Encaminhamento 

Os candidatos deverão formalizar o seu interesse nos cursos através de inscrição no CNO 

(Centro Novas Oportunidades) do Agrupamento de Escolas de Búzio. Em função do 

diagnóstico efetuado pelo CNO serão encaminhados para o curso EFA-Escolar ou Formações 

Modulares. 

 

Artigo 3.º - Modelo de formação 

Os Cursos EFA organizam-se: 

a) Numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, enquanto instrumento promotor da 

(re)inserção socioprofissional e de uma progressão na qualificação; 

b) Em percursos de formação, definidos a partir de um diagnóstico inicial avaliativo, efetuado 

pela entidade formadora do curso EFA, ou de um processo de reconhecimento e validação 

das competências que o adulto foi adquirindo ao longo da vida, desenvolvido num Centro 

Novas Oportunidades; 

c) No desenvolvimento de uma formação centrada em processos reflexivos e de aquisição de 

competências, que facilitem e promovam as aprendizagens, através de um "Portefólio 

Reflexivo de Aprendizagens"; 

d) No caso dos formandos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de outubro, a 

formação implica a realização de módulos inseridos nos referenciais de formação e 

concretiza-se pela validação de unidades de competência da formação de base (UC), de 

unidades de formação de curta duração da formação tecnológica (UFCD) ou de 

combinações entre as mesmas, em função do número de disciplinas/ano em falta. 
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Artigo 4.º - Organização do Processo de Ensino-Aprendizagem 

1. Constituição dos grupos de formação: os grupos de formação devem ser constituídos 

entre os 25 e os 30 formandos, de acordo com as necessidades de formação evidenciadas e 

os interesses pessoais e profissionais dos formandos. Estes limites poderão somente não ser 

cumpridos em situações excecionais e por razões devidamente fundamentadas, 

dependendo da autorização prévia da entidade responsável pelo funcionamento do curso 

EFA. 

2. Nos cursos de Certificação Escolar, Tipo A, a formação de base integra: 3 áreas de 

competências-chave: 

a) Cidadania e Profissionalidade (CP) - núcleo gerador específico (8 UFCD's); 

b) Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC) - núcleo gerador comum (7 UFCD's); 

c) Cultura, Língua e Comunicação (CLC) - núcleo gerador comum (7 UFCD's). 

Nos cursos de Certificação Escolar, Tipo B, as UFCD da formação de base obrigatórias 

para o percurso Ensino Secundário são: 

a) Cidadania e Profissionalidade: UFCD1, UFCD4 e UFCD5; 

b) Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD5, UFCD6 e UFCD7; 

c) Cultura, Língua, Comunicação: UFCD5, UFCD6 e UFCD7; 

d) Mais três UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de uma língua 

estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas neste domínio) ou de 

qualquer uma das áreas de competências -chave. 

Nos cursos de Certificação Escolar, Tipo C as UFCD da formação de base obrigatórias 

para o percurso Ensino Secundário são: 

a) Cidadania e Profissionalidade: UFCD1; 

b) Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD7; 

c) Cultura, Língua, Comunicação: UFCD7; 

d) Mais três UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de uma língua 

estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas neste domínio) ou de 

qualquer uma das áreas de competências-chave. 
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2.1 Cada área de competência-chave estrutura-se em torno de Unidades de Competência 

(UC) desenvolvidas a partir de núcleos geradores que se cruzam com os 4 domínios 

de referência para a ação: contexto privado, contexto profissional, contexto 

institucional, contexto macro-estrutural. Estes integram critérios que o formando deve 

evidenciar. 

2.2 No conjunto das três áreas de Competências-chave espera-se que o adulto (tipo A) 

tenha percorrido e trabalhado um total de 22 Unidades de Competência, decompostas 

em 88 competências, que o formando evidenciará através de diferentes 

ações/realizações. Cada uma das áreas integra elementos de complexidade. 

3. A Área de PRA permite o desenvolvimento de processos reflexivos e de aquisição de 

saberes e competências pelo adulto em contexto formativo sendo, por isso, o espaço 

privilegiado da avaliação dos cursos EFA de nível secundário. 

3.1 Na elaboração do PRA os formandos, com base nas aprendizagens desenvolvidas ao 

longo da formação (e de acordo com o referencial das Competências-Chave), 

elaboram o seu portefólio que, obrigatoriamente, reflete e evidencia o processo de 

formação do indivíduo, congregando os trabalhos e reflexões realizados, enquanto 

conjunto planeado, organizado e selecionado de documentos, que poderá ser 

apresentado em papel e/ou em formato digital. 

3.2 O PRA deve evidenciar as competências definidas para o nível secundário, servindo de 

base às decisões sobre a certificação final do percurso formativo de cada adulto. No 

caso do nível básico, os temas de vida. 

4. No respeitante aos formandos que se encontram ao abrigo do Decreto-Lei n.º 357/2007, de 

29 de outubro, devem cumprir um máximo de 300 horas (6 UFCD'S), dependendo do 

número de disciplinas que não tenham concretizado. A sua integração é passível de ocorrer 

em qualquer momento do ano letivo, desde que seja exequível o cumprimento de um 

mínimo de 50 horas. 

 

Artigo 5.º - Direitos dos Formandos 

São direitos do formando: 

a) Beneficiar da formação de acordo com os programas, metodologias e processos definidos; 

b) Beneficiar dos apoios financeiros a que têm direito, no caso de financiamento; 
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c) Obter no final da formação, sempre que assinalar aproveitamento, certificado do percurso 

efetuado, emitido em conformidade com as definições legais em vigor; 

d) Participar na avaliação do curso, através do preenchimento de questionários de avaliação; 

e) Ser tratado com respeito e dignidade por toda a Comunidade Educativa; 

f) Ter acesso a instalações, equipamento e materiais compatíveis com a tipologia do Curso; 

g) Receber orientação e a informação necessária à concretização do seu percurso formativo, 

participando na avaliação do mesmo, através de mecanismos de autoavaliação; 

h) Beneficiar de seguro contra acidentes pessoais; 

i) Organizar e participar em iniciativas que se possam integrar no Plano Anual de Atividades 

do Agrupamento, de interesse para a comunidade escolar e em geral. 

j) Sempre que as sessões de formação tenham lugar fora do horário estipulado por motivo de 

força maior (visitas de estudos, participação em atividades da comunidade ou programadas 

por outras entidades) as mesmas serão sumariadas e integradas no cronograma do curso. 

 

Artigo 6.º - Deveres dos Formandos 

São deveres do formando: 

a) Frequentar com assiduidade e pontualidade as sessões de formação, tendo em vista a 

aquisição das competências visadas; 

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) Tratar com respeito e educação os formadores, colegas, funcionários e demais pessoas com 

quem se relacionem durante a formação; 

d) Cumprir as diretivas emanadas pelos órgãos de coordenação e gestão da formação; 

e) Utilizar com cuidado e zelar pela boa conservação dos equipamentos e demais bens que 

lhes sejam confiados para efeitos da formação; 

f) Responsabilizar-se individual e/ou coletivamente por todo e qualquer prejuízo ocasionado, 

voluntariamente ou por negligência gravosa; 

g) Responder nos prazos fixados aos inquéritos que lhes forem dirigidos; 
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h) Justificar, nos prazos estabelecidos para o efeito, as ausências às sessões de formação; 

i) Apresentar por escrito, devidamente fundamentado, ao mediador, as razões de desistência 

do percurso formativo iniciado, de acordo com o documento da plataforma SIGO; 

h) Cumprir os demais deveres estabelecidos no Contrato de Formação e Assiduidade. 

 

Artigo7.º - Reposição de sessões de formação 

1. Face à exigência de lecionação da totalidade das horas, previstas para cada área de 

competência-chave, e de acordo com o cronograma delineado, de forma a assegurar a 

certificação dos formandos até à data de encerramento do curso, torna-se necessário a 

reposição das aulas não lecionadas. 

2. As aulas previstas e não lecionadas são recuperadas através dos seguintes mecanismos: 

a) permuta entre os formadores, em período consagrado na mancha horária e cronograma 

definidos para a turma, com a obrigatoriedade do conhecimento prévio dos formandos; 

b) prolongamento da atividade letiva semanal, desde que não ultrapasse as 20 horas, e 

desde que obtenha a concordância expressa dos formandos; 

c) diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas relativas ao período do natal, 

carnaval e páscoa. 

3. As situações previstas nas alíneas anteriores carecem de autorização prévia e formal do 

diretor do Agrupamento, bem como parecer favorável do mediador pessoal e social. 

 

Artigo 8.º - Contrato de Formação e Assiduidade 

1. O adulto celebra com a Entidade Formadora um contrato de formação, nas primeiras 

sessões de PRA. 

 

Artigo 9.º - Assiduidade 

1. A assiduidade não pode ser inferior a 90% da carga horária total, que diz respeito ao 

percurso formativo definido para esse adulto, para efeitos de conclusão do curso EFA-NS, 

com aproveitamento e subsequente certificação. 

2. Quando o limite estabelecido no número anterior não for cumprido, cabe à equipa técnico 
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pedagógica, de acordo com as orientações da Entidade Formadora, apreciar e decidir, 

casuisticamente, sobre as justificações apresentadas pelo adulto, bem como desenvolver os 

mecanismos de recuperação necessários ao cumprimento dos objetivos inicialmente 

definidos (ex. compensação de horas, realização de trabalhos, etc.). 

3. Sempre que a falta de assiduidade do formando for devidamente justificada, as atividades 

previstas no Plano de Formação, no âmbito das diferentes componentes, deverão ser 

prolongadas de modo a permitir o desenvolvimento de atividades de forma individual, com 

o objetivo de concluir o plano de formação estabelecido. A gestão da assiduidade também 

se deve revestir de um caráter qualitativo, valorizando-se a postura do adulto face à 

formação e os efeitos que esta tem sobre a qualidade da sua presença, designada por 

"presença qualificada". Assim sendo, e sobretudo para efeitos da avaliação do formando, a 

assiduidade não pode ser encarada de modo rígido e inflexível, mas deve ser valorizada em 

função do perfil e do percurso de cada formando. Isto não invalida que se registem com 

rigor todas as presenças, até porque haverá situações em que a formalização da assiduidade 

tem implicações de outro nível que não o pedagógico (por exemplo, implicações ao nível 

financeiro, face ao pagamento de subsídio de refeição). Caberá ao mediador ir alertando 

atempadamente para as consequências práticas de uma assiduidade irregular no percurso 

formativo de cada adulto. 

4. Consideram-se justificadas, para efeitos pedagógicos, as faltas motivadas por: 

a) Doença comprovada ou acidente; 

b) Tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência; 

c) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, 

comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa; 

d) Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagioso de pessoa que coabite 

com o formando, comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente; 

e) Falecimento de parentes ou afins; 

f) Casamento; 

g) Maternidade ou paternidade; 

h) Qualquer dever imposto por lei, que não admita adiamento; 

i) Participação em provas desportivas, eventos culturais e atividades associativas, nos 

termos da legislação em vigor; 
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g) Motivos de força maior, devidamente comprovados, aceites pela Entidade Formadora. 

5. A solicitação de justificação de faltas é apresentada em documento próprio, a solicitar e a 

entregar ao mediador pessoal e social, acompanhado de respetivas declarações 

comprovativas, até ao 5.º dia útil subsequente à verificação da ausência.  

 

Artigo 10.º - Estrutura funcional dos cursos EFA 

A estrutura técnico pedagógica destes cursos é constituída por: 

1. Representante da Entidade Formadora - o coordenador 

1.1 O coordenador dos cursos EFA- Níveis básico e secundário, é o representante da 

Entidade Formadora. 

1.2 São competências do coordenador: 

a) Organizar e aferir das necessidades de formação no âmbito dos cursos EFA, em 

estreita colaboração com o diretor do Agrupamento, através do desenvolvimento de 

todos os procedimentos logísticos e técnico-administrativos necessários; 

b) Organizar o processo administrativo na Plataforma SIGO; 

c) Acompanhar/apoiar os mediadores no desenvolvimento do processo de formação. 

2. Equipa Pedagógica 

A equipa técnico pedagógica dos cursos EFA é constituída pelo mediador pessoal e social 

e pelo grupo de formadores responsáveis por cada uma das áreas de competências-chave 

que integram a formação de base. 

2.1 Mediador pessoal e social 

2.1.1 A função de mediador, responsável direto, junto do grupo de formandos, pelo 

processo de formação dos cursos de Educação e Formação de Adultos, é 

desempenhada por detentor de habilitação académica de nível superior e 

formação específica para o desempenho desta função ou experiência profissional 

relevante no trabalho com adultos. 

2.1.2 São competências do mediador pessoal e social: 

a) Colaborar com o representante da Entidade Promotora na constituição dos 

grupos de formação, participando no processo de recrutamento e seleção dos 
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formandos em estreita colaboração com o CNO; 

b) Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e pedagógica dos 

formandos, informando-os sobre os resultados da avaliação formativa e 

sumativa, e dos níveis de assiduidade; 

c) Dinamizar a equipa técnico pedagógica no âmbito do processo formativo, 

salvaguardando o cumprimento dos percursos individuais e do percurso do 

grupo de formação; 

d) Assegurar a articulação entre a equipa técnico pedagógica e o grupo de 

formação, assim como entre estes e a entidade formadora; 

e) Manter o dossier técnico pedagógico organizado e disponível; 

f) Presidir/coordenar as reuniões da equipa técnico pedagógica, assegurando que 

as decisões fiquem registadas em ata; 

g) Coordenar, no âmbito da equipa técnico pedagógica, o acompanhamento e a 

avaliação do curso. 

2.1.3 O mediador não deve exercer funções de mediação em mais de três cursos EFA 

nem assumir, naquela qualidade, a responsabilidade de formador em qualquer 

área de formação, salvo em casos excecionais, devidamente justificados e com 

autorização da entidade competente para a autorização do funcionamento do 

curso. 

2.1.4 A acumulação da função de mediador e formador, referida no número anterior, 

não se aplica às áreas de AA-NB e PRA-NS do Curso EFA. 

2.1.5 O mediador, para o exercício da sua função, tem direito a três horas equivalentes 

a componente letiva para cada curso EFA. 

2.2 Formadores 

2.2.1 Na seleção e recrutamento dos formadores a Entidade Promotora/Formadora 

deve observar os critérios definidos no enquadramento legal, nomeadamente o 

exposto no Decreto 11 203/2007. 

2.2.2 São competências dos formadores: 

a) Elaborar, em conjugação com os demais elementos da equipa técnico 

pedagógica, o plano de formação que se revelar mais adequado às 
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necessidades de formação identificadas no diagnóstico prévio; 

b) Desenvolver a formação na área para a qual está habilitado; 

c) Conceber e produzir os materiais técnico pedagógicos e os instrumentos de 

avaliação necessários ao desenvolvimento do processo formativo, 

relativamente à área que orienta; 

d) Manter uma estreita cooperação com os demais elementos da equipa 

pedagógica, em particular no desenvolvimento dos processos de avaliação da 

área de PRA, através da realização de sessões conjuntas com o mediador 

pessoal e social; 

f) Potenciar a criação de condições que favoreçam a reflexão sobre as práticas e 

os resultados das atividades desenvolvidas; 

g) Promover a troca de experiências, saberes e cooperação entre as várias áreas 

de competência-chave; 

h) Promover/ participar na elaboração dos instrumentos necessários à formação 

e avaliação do trabalho a desenvolver pelos formandos; 

i) Estimular a criação de condições que favoreçam a formação contínua; 

j) Proceder ao balanço das atividades integradoras, através da elaboração de um 

relatório. 

2.2.3 Os formadores das diversas áreas de competência-chave, devem reunir 

semanalmente com o objetivo de inventariar as necessidades em equipamento, 

promover a interdisciplinaridade e o intercâmbio de recursos pedagógicos e 

materiais, planificar as atividades, dar parecer sobre os referenciais de 

formação, assim como colaborar na concretização do Projeto Educativo de 

Agrupamento. 

2.3 Reuniões da Equipa Técnico Pedagógica 

2.3.1 A equipa técnico pedagógica de nível básico reúne no início e no final de cada 

tema de vida, e sempre que se considere necessário em conformidade com o 

cronograma do curso. 

As equipas técnico pedagógicas de nível secundário reúnem semanalmente à 

quarta-feira, e, extraordinariamente, sempre que se considere necessário.   
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2.3.2 As reuniões são secretariadas uma vez por mês, em regime rotativo e por ordem 

alfabética, por um dos elementos da equipa técnico pedagógica. 

2.3.3 As atas são lidas e aprovadas na reunião do mês seguinte, sendo entregues na 

direção pelo mediador pessoal e social, e arquivadas no dossier criado para o 

efeito, até ao prazo de cinco dias úteis. Todos os assuntos tratados, decisões 

tomadas e respetiva fundamentação deverão constar do referido documento. 

 

Artigo 11.º - Avaliação 

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

com os referenciais de formação aplicáveis. 

2. As finalidades da avaliação são: 

a) Informar o adulto sobre os progressos, as dificuldades e os resultados obtidos no 

processo formativo; 

b) Certificar as competências adquiridas pelos formandos à saída dos cursos EFA; 

c) A avaliação contribui também para a melhoria da qualidade do sistema, possibilitando a 

tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social no seu 

funcionamento. 

 

3. Os princípios da avaliação revestem um caráter: 

a) Processual, porquanto assente numa observação contínua e sistemática do processo de 

formação. 

b) Contextualizado, tendo em vista a consistência entre as atividades de avaliação e as 

atividades de aquisição de saberes e competências; 

c) Diversificado, 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 adotados; 

e) Orientador, na medida em que fornece informação sobre a progressão das aprendizagens 

do adulto, funcionando como fator regulador do processo formativo; 
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f) Qualitativo, 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. 

4. O processo de avaliação compreende: 

a) A avaliação formativa que permite obter informação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias de 

recuperação e aprofundamento; 

b) A avaliação sumativa que tem por função servir de base de decisão sobre a certificação 

final. 

5. Nos cursos EFA de nível secundário, a avaliação formativa ocorre, preferencialmente, no 

âmbito da área de PRA, a partir da qual se revela a consolidação das aprendizagens 

efetuadas pelo adulto ao longo do curso. Nestes cursos, a avaliação traduz-se ainda na 

atribuição de créditos, de acordo com o referencial de competências-chave de nível 

secundário, com efeitos na certificação dos formandos. 

 

Artigo 12.º - Certificação 

1. De acordo com o percurso formativo definido, estes cursos conferem certificação escolar. 

2. Caso conclua com aproveitamento um curso EFA, correspondente a um qualquer percurso 

formativo, o formando obterá um Certificado de Qualificações, que descreve todas as 

Unidades de Formação de Curta Duração validadas, e a totalidade de competências 

conseguidas. 

3. No caso de não concluir um curso EFA, o formando verá registadas as Unidades de 

Competência (componente de formação de base dos cursos do ensino básico) e as 

Unidades de Formação de Curta Duração numa Caderneta Individual de Competências e 

obterá um Certificado de Qualificações discriminando as Unidades efetuadas. 

4. A certificação, em percurso Tipo A, está dependente da validação das 22 unidades de 

competência associadas às unidades de formação de curta duração que compõem a 

componente de formação de base, com o mínimo de 2 competências validadas por cada 

UC/UFCD. Isto significa que neste tipo de curso EFA de nível secundário e de habilitação 

escolar, obtém-se a certificação com um mínimo de 44 competências, mas distribuídas por 

todas as Unidades de Competência (UC). 
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Artigo 13.º - Prosseguimento de estudos 

1. Os adultos que concluam o ensino secundário através de cursos EFA, e que pretendam 

prosseguir estudos, dependem dos respetivos requisitos de acesso das diferentes 

modalidades de formação.  

2. A certificação escolar resultante de um curso EFA de nível secundário permite o 

prosseguimento de estudos através de um Curso de Especialização Tecnológica ou de um 

curso de nível superior, mediante as condições definidas na Deliberação n.° 1650/2008, de 

13 de junho, da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, ou nos termos do 

Decreto-Lei n.° 64/2006, de 21 de março (acesso ao ensino superior por maiores de 23 

anos). 

 

Artigo 14.º - Disposições Finais 

Qualquer situação omissa será solucionada de acordo com as disposições previstas na 

legislação em vigor, no Regulamento Interno e no Projeto Educativo. 


