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MELHOR QUALIFICAÇÃO, 

         MELHOR EMPREGO 

É um Centro que visa a  melhor ia das  

qual i f icações   dos   adul tos   e ,  nessa 

perspet iva ,  promove a conc lusão dos  

percursos e  a  cer t i f icação tota l  por  par-

te  do adu l to,  apo iando os que es tão a  

rea l izar  o seu percurso,  recuperando os  

que já des is t i ram ou que não o comple-

taram e mot ivando todos a dar  cont inu i-

dade à sua formação ao longo da v ida e  

a progredirem no níve l  de  qua l i f icação.   

Centro Qualifica AEMN 

Centro Qualifica 

Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo 

                 Agarre em si  
           
        invista no futuro 

Aqui encontra uma escolha realista e atenta aos perfis 

individuais possibilitando: 

 O prosseguimento de estudos de jovens; 

 O prosseguimento de estudos de nível básico ou 

de nível secundário de adultos; 

 A melhoria da situação profissional; 

 A progressão na carreira através de qualificação 

profissional; 

 A melhoria de autoestima, autoconfiança e auto-

nomia. 

 RVCC escolar 

 B1 (4º ano) 

 B2 (6º ano) 

 B3 (9º ano) 

 Secundário 

 RVCC Profissional 

 Técnico Administrativo 

 Formações Modulares Certificadas 

 Português Língua de Acolhimento 

 

ÁREAS DISPONÍVEIS 
Apoio financeiro 
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Adultos: 

 Sem o ensino secundário completo;  

 Com  baixa  escolaridade,  em  particu-

lar sem o ensino básico completo;  

 Iletrados ou com níveis de literacia mui-

to insuficientes; 

 Com      percursos      de      qualifica-

ção incompletos, de    índole    esco-

lar    ou profissional. 

 Com o 12.º ano e com necessidades de 

atualização e reconversão profissional.  

Princípios Orientadores 

O Programa Qualifica  do Centro Qualifica do 

AEMN permite : 

 Obter uma certificação de nível básico 

(4.º,6.º ou 9.º ano) ou de nível secundário 

(12.ºano) e/ou uma certificação profissional 

através  de  percursos  de  educação  e 

formação  de  adultos,  de  processos  de 

RVCC ou através de outras modalidades de 

qualificação de adultos; 

 Definir   um   percurso   de   qualificação 

ajustado às suas necessidades;  

 Desenvolver        competências        para 

aperfeiçoar os seus projetos nas várias di-

mensões da vida (pessoal, profissional, fa-

miliar); 

 Registar   no   Passaporte   Qualifica   o 

respetivo percurso de qualificação e cor-

respondentes  créditos  que  podem ser 

usados na obtenção da qualificação dese-

jada ou em futuras qualificações.  

 Foco nas pessoas: não deixar ninguém para trás  

 Promoção da conclusão de qualificações  

 Acompanhamento dos percursos de qualificação 

dos adultos  

 Orientação para resultados  

 Autonomia e responsabilidade  

 Participação em redes e parcerias 
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Destinatários 

Metodologia Agarre este DESAFIO!  

Aposte na melhoria das suas 

QUALIFICAÇÕES! 

Esperamos por si! 
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