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Resultados- resultados académicos  
 
 

Com a construção e desenvolvimento do Sistema Nacional de Qualificações (estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro) foram criadas ofertas educativas e formativas 

diversificadas no âmbito da educação e formação de adultos, designadamente, as modalidades 

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), nas duas vertentes de certificação escolar e 

de dupla certificação, as Formações Modulares Certificadas, o programa de Português para 

Falantes de Outras Línguas (PFOL) e o Programa de Formação em Competências Básicas 

(FCB). 

Através do Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de outubro foram desenhados mecanismos que 

possibilitam o acesso a modalidades especiais de conclusão do nível secundário de educação 

e respetiva certificação por parte dos adultos com percursos formativos incompletos e 

desenvolvidos ao abrigo de planos de estudo extintos. 

O Agrupamento de Escolas de Búzio reiniciou em 2016 a oferta formativa no âmbito da 

educação e formação de adultos, designadamente, a modalidade Cursos de Educação e 

Formação de Adultos (EFA) de certificação escolar de níveis básico e secundário. 

Resultados escolares dos cursos EFA_2016/18 

 
Ação 

formação 
 

Cód. 
Administrativo: 

Curso EFA 
escolar 

Nº alunos 
inscritos 

Nº alunos 
concluíram 

Nº alunos 
concluíram 

apenas 
parcialmente 

 

Nº alunos 
desistentes 

ou anularam 

8577236  Básico (B3) 14 3 3 8 

8577272  S-Tipo A 30 21 0 9 

 

No que concerne aos resultados escolares dos cursos EFA é possível constatar que: 

 dos 14 formandos que se inscreveram no curso EFA escolar básico (B3) 21,4% 

concluíram a totalidade das UFCD do seu plano de formação, 21,4% concluíram apenas 

parcialmente as UFCD constantes no seu plano de formação e 57,1% desistiram ou 

anularam sem certificarem qualquer UFCD; 

 a elevada percentagem de alunos que desistiram ou anularam sem certificarem 

qualquer UFCD deve-se à integração (autorizada pela DGESTE) no Curso EFA B3 de 

alunos institucionalizados, na Casa de Acolhimento Residencial Cruz Vermelha de Vale 

de Cambra, de menor idade. Verifica-se que os alunos, quando atingem os dezoito 

anos abandonam a instituição e respetivos estudos no agrupamento de Escolas do 

Búzio; 

 



 dos 30 formandos que frequentaram o curso EFA escolar de secundário (S-Tipo A) 70,0 

% concluíram a totalidade das UFCD do seu plano de formação, 30,0% desistiram ou 

anularam sem certificarem qualquer UFCD. 

 

 

No ano letivo 2018/19 iniciou em setembro de 2018 o EFA secundário-tipo A com término em 

agosto de 2020. 

Resultados escolares dos cursos EFA_2018/20 

 
Ação formação 

 
Cód. 

Administrativo: 

Curso EFA 
escolar 

Nº alunos 
inscritos 

Nº alunos 
concluíram 

Nº alunos 
concluíram 

apenas 
parcialmente 

 

Nº alunos 
desistentes 

ou 
anularam 

8984039  S-Tipo A 26 12   

 

Em janeiro de 2019 iniciou o curso EFA básico (B3) com término em janeiro de 2021. 

Resultados escolares dos cursos EFA_2019/21 

 
Ação formação 

 
Cód. 

Administrativo: 

Curso EFA 
escolar 

Nº alunos 
inscritos 

Nº alunos 
concluíram 

Nº alunos 
concluíram 

apenas 
parcialmente 

 

Nº alunos 
desistentes 

ou 
anularam 

8899819  B3 11    
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