Queres concluir o 9º ano?
o Tens 15 anos ou mais?
o Já concluíste o 6.º ano? Frequentas o 7º ou o 8º ano?
o Gostarias de iniciar a tua formação profissional?

Então os Cursos de Educação e Formação(CEF) - Tipo 2
são a alternativa que procuras!

Os Cursos de Educação e Formação (C.E.F.) tipo 2 são:
- uma oportunidade para a conclusão do ensino básico com o 9º ano;
- uma preparação para a entrada no mercado de trabalho com qualificação escolar e
profissional, de acordo com os teus interesses e as necessidades de trabalho locais;
- permitem também o prosseguimento de estudos, se for essa a tua vontade.

Principais características


Para efeitos da conclusão do curso com aproveitamento deve ser considerada a
assiduidade do(a) aluno(a), a qual não pode ser inferior a 90% da carga horária total da
formação escolar, e a 95% da carga horária do estágio.



A avaliação é contínua; há 3 períodos de avaliação em cada ano e realiza-se por
componente de formação expressando-se numa escala de 1 a 5.



Não há lugar a retenção no primeiro ano de um percurso formativo de 2 anos;



No caso do aluno não ter obtido aproveitamento na componente de formação
tecnológica, não realizará estágio, nem prova de avaliação final (PAF).
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Certificação
A conclusão de um CEF (tipo2) confere:
- certificação escolar equivalente ao 9.º ano de escolaridade;
- certificação profissional de nível 2.

Prosseguimento de estudos
Para

prosseguir estudos, após a conclusão deste curso:

- Cursos Cientifico Humanísticos – mais teóricos e com exames nacionais obrigatórios,
conferem no final o 12º ano;
- Cursos Profissionais – com formação teórica e formação prática sem obrigatoriedade de
exames nacionais. Com dupla certificação – escolar: 12º ano, e profissional - nível 4 de
qualificação profissional;

Estágio
Os CEF(tipo2), dada a sua natureza prática, contam com um estágio numa empresa da
região com a duração de 210 horas (cerca de 6 semanas).

Funcionam em Escolas Públicas e em Escolas Profissionais .
Em qualquer destas instituições os alunos são sujeitos a processos de seleção.
Uma vez que se encontram dentro da escolaridade obrigatória, e não estando à partida a sua
frequência do curso garantida, deve ser sempre salvaguardada a sua inscrição no ensino
regular.

Matriz curricular do CEF Tipo 2
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Componentes de Formação

Horas

Sócio-Cultural
Língua Portuguesa

192

Língua Estrangeira (Inglês)

192

Tecnologias de Informação e Comunicação

192

Cidadania e Mundo Atual

96

Higiene, Saúde e segurança no Trabalho

30

Educação Física

96

Científica
Matemática Aplicada

210

Disciplina/domínio especificado

123

Tecnológica
3 ou 4 disciplinas do itinerário de qualificação associado

768

Prática
Formação em contexto de trabalho
Total (2 anos letivos)

210
2109

Se estiveres interessado(a) contacta o Serviço de Psicologia e
Orientação da escola .
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