Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)
O que são?
São cursos destinados a jovens com 15 anos ou mais que pretendem completar o
9.º de escolaridade com uma dupla certificação (escolar + profissional).
Qual é a duração do curso?
A duração depende da tipologia. Um curso T3, destinado a jovens que já possuem
o 8.º ano, dura apenas 1 ano. Um curso T2, para jovens que ainda não possuem
o 8.º ano, tem a duração de 2 anos.
Que disciplinas tem?
As disciplinas dependem do curso, apesar de existir uma componente comum.
Disciplinas como o Português e a Matemática, por exemplo, existem em todos os
cursos, embora os respectivos programas se encontrem adaptados.
Todos os cursos têm uma forte componente prática.
Depois de acabar o curso posso prosseguir os meus estudos?
Sim. Um aluno que termine um CEF tem o 9.º ano, por isso, pode inscrever-se em
qualquer curso do ensino secundário. Se pretender inscrever-se num curso
científico-humanístico terá que fazer exame de Português e Matemática (como
todos os outros alunos do 9.º ano); no entanto, se pretender inscrever-se num
curso profissional não necessita de realizar esses exames.
O que acontece se descobrir que não gosto da profissão que aprendi?
O facto do aluno possuir a certificação profissional não o obriga a exercer a
profissão.
Os CEF têm estágio?
Sim. No final do curso, a escola assegura um estágio que permitirá ao aluno
colocar em prática, em contexto real de trabalho, tudo o que aprendeu ao longo
do curso. Durante o estágio, o aluno é acompanhado pelos seus formadores.
Onde posso obter mais informações?
Podes obter esclarecimentos na Secretaria da escola, no SPO ou ainda na Internet
em www.esb.pt.
Onde posso inscrever-me?
As inscrições encontram-se abertas na Secretaria da escola.
Não percas tempo… não desistas…
agarra esta nova oportunidade!

