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Escola Secundária
JOSÉ SARAMAGO
Mafra

CONTACTOS
Local:
Escola Secundária José Saramago
Rua Cidade de Leimen, Mafra
As inscrições são feitas no CQEP da Escola
Secundária José Saramago,
no seguinte horário:
Seg

Ter Qua Qui

9.15-13.25
14.25-18.30
19.00-21.35
Fechado

Aberto

Sex

E-mail:
cqep@esjs-mafra.net
Telefone:
261 853 282

Cursos

EFA
Educação e Formação de Adultos

Uma oportunidade
para fazer o secundário,
aprendendo uma profissão!

O que são os cursos EFA?
Trata-se de uma oferta de educação e formação para
adultos que pretendam elevar as suas qualificações.
Quem pode frequentar estes cursos?
Os Cursos EFA são indicados para si, caso tenha idade igual ou superior a 18 anos e pretenda completar
o 6.º, o 9.º ou o 12.º ano de escolaridade.
Qual é a certificação que estes cursos permitem
obter?
Estes cursos conferem uma dupla certificação
(escolar e profissional), ou apenas escolar.
Os cursos EFA permitem prosseguir os estudos?
Sim.
Quais são os cursos EFA oferecidos pela Escola
Secundária José Saramago?
Nível Secundário (12.º ano)

Qual é a diferença entre dupla
certificação e certificação escolar?
No nível secundário, a diferença é a seguinte:
- Dupla certificação (escolar e profissional): confere Certificado e diploma do ensino secundário, e
certificado de formação profissional de nível 4.



Escolar

- Certificação escolar: confere Certificado de nível
3 e diploma do ensino secundário .



Dupla certificação:

Qual é a duração dos cursos de nível secundário?

 Técnico Comercial

Tipo A

Nível Básico


Escolar
 B2 (6.º ano)
 B3 (9.º ano)

(com 9.º ano)

Tipo B

Tipo C

(com 10.º ano) (com 11.º ano)

O que é o curso de

Técnico Comercial?
Este curso destina-se a todos os
que desejem uma carreira
na área comercial.

Que disciplinas tem o curso de
Técnico Comercial?

Escolar

1250 h

625 h

315 h

O curso de Técnico Comercial tem duas

Dupla certificação

1870 h

1505 h

1400 h

componentes: a formação de base e a forma-

E dos cursos de nível básico?
A duração do curso B3 (9.º ano) é de
940 horas. Um curso B2 (6.º ano)
tem uma duração de 490 horas.

ção tecnológica.
Esta última integra Marketing, Técnicas de Merchandising, Atendimento, Negociação e Vendas, Fidelização
de Clientes, Documentação Comercial, Gestão de Stocks,
entre outras.

Aposte em si e inscreva-se já!

