
Caminho da Fé, n.º1. São Martinho 
9004-525 Funchal 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

DE ADULTOS NA 

GONÇALVES ZARCO 

GARANTIMOS: 

 

- Centralidade (facilidade de acessos e 

estacionamento); 

- Equipas Pedagógicas Experientes na 

Educação e Formação de Adultos; 

- Experiências formativas diversifica-

das e enriquecedoras; 

- Palestras / Conferências sobre temas 

pertinentes e atuais; 

- Visitas de estudo; 

- Atividades Integradoras dinâmicas e 

verdadeiramente interdisciplinares; 

- Rigoroso Cumprimento da Legislação 

em Vigor. Nunca é tarde para aprender… 
 

Vem  prosseguir / concluir os 
teus estudos connosco ! 

     291 701 700 

     291 762 728 

   ebsgzarco@edu.madeira.gov.pt 

 
   

  

  
https://ebsgzarco.pt 

 
  
  

  
facebook.com/escolagzarco 

  
[COORDENAÇÃO DOS CURSOS EFA GZARCO] 

   EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO  

DE  ADULTOS 
 

OFERTA FORMATIVA 

2022 / 2023 



 

O domínio de uma língua estrangeira é, nos nossos dias, fundamental 

para podermos comunicar num mundo cada vez mais global. Essa 

realidade é ainda mais importante numa região como a nossa que está 

muito virada para o turismo. No próximo ano letivo, 2022/2023, a 

Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco voltará a ter, na sua ofer-

ta formativa, unidades de formação de curta duração (UFCD’s) em 

língua estrangeira – Inglês. As unidades que iremos ministrar são as 

seguintes: 

 

 

- Língua Inglesa – atendimento e acolhimento [50 horas]; 

 

- Língua Inglesa – informações acerca da vida quotidiana, com-

pras, serviços e locais de interesse turístico [50 horas]; 

 

- Língua Inglesa - Relações Laborais [50 horas]; 

 

- Língua Inglesa - Informação turística da região [25 horas]; 

 

 

Assim, se quer melhorar as suas competências na língua inglesa peça 

informações na secretaria da escola e inscreva-se… lembre-se que 

nunca é tarde para aprender!  

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco tem uma longa 

experiência no ensino de adultos, e desde 2009/2010 que 

leciona os Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos 

EFA) que permitem aos maiores de 18 anos completar a sua 

escolaridade em horário pós-laboral. 

Destacamos que no próximo ano letivo entra em vigor o novo 

referencial do ensino básico que prevê percursos de forma-

ção mais curtos para as tipologias B2 e B3. Venha ter connos-

co e descubra em que tipologia se insere a sua situação.: 

- Básico, B2—Tipo A (para quem possui o 4.º ano); 

- Básico B2—Tipo B (para quem possui o 5.º ano); 

- Básico B3—Tipo A (para quem possui o 6.º ano); 

- Básico, B3—Tipo B (para quem possui o 7.º ano); 

- Básico, B3—Tipo C (para quem possui o 8.º ano); 

- Secundário, Tipo A (para quem possui o 9.º ano); 

- Secundário, Tipo B (para quem possui o 10.º ano) e  

- Secundário, Tipo C (para quem possui o 11.º ano). 

 

Assim, se tem mais de 18 anos e pretende prosseguir/concluir 

os seus estudos temos a opção certa para si! 

 

Quer completar o 6.º / 9.º / 12.º ano ? 

 

Não adie mais essa decisão, está na hora de melhorar as tuas 

competências e obter o seu certificado de 6.º / 9.º / 12.º ano.  

Venha ter connosco, vai ver que vai valer a pena! 

Educação e Formação de Adultos 

 

CURSOS EFA 

Educação e Formação de Adultos 

 

UFCD’s de Inglês 

Educação e Formação de Adultos 

PORTUGUÊS 

Língua de Acolhimento (PLA) 

À semelhança do que aconteceu nos últimos anos letivos, a Escola 

Básica e Secundária Gonçalves Zarco manterá, na sua oferta for-

mativa para 2022/2023, unidades de formação de curta duração 

(UFCD’s) em Português Língua de Acolhimento (PLA). Serão minis-

tradas UFCD’s para utilizador elementar (A1 e A2) e unidades para o 

nível de utilizador independente (B1 e B2). Assim, se quer melhorar 

as suas competências na “língua de Camões” peça informações e 

inscreva-se já.  

 

Eis as UFCD’s  que serão ministradas  no próximo ano letivo: 

UTILIZADOR ELEMENTAR  - NÍVEL A1 N.º HORAS 

Eu e a minha rotina diária 25 

Hábitos alimentares, cultura e lazer 25 

O corpo humano, saúde e serviços 25 

UTILIZADOR ELEMENTAR  - NÍVEL A2 N.º HORAS 

Eu e o mundo do trabalho 25 

O meu passado e o meu presente 25 

Comunicação e vida em sociedade 25 

UTILIZADOR INDEPENDENTE  - NÍVEL B1 N.º HORAS 

Eu, a sociedade e a cultura 50 

Eu e os outros 25 

Atualidade cultural 25 

UTILIZADOR INDEPENDENTE  - NÍVEL B2 N.º HORAS 

Sociedade e projetos de vida 50 

Atualidades 25 


