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Nº1   QUALIFICA – Percursos… 

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas da Moita continua a 

cumprir a sua missão ao serviço da Educação e Formação de Adultos. 

Esta é uma atividade que constituí um verdadeiro desafio à dedicação 

e persistência dos que a ela se dedicam. 

Numa população adulta, desempregada ou trabalhadora, não é fácil 

captar a atenção e a disponibilidade dos que contam com percursos 

escolares interrompidos, a necessitar de orientação/reorientação 

escolar e/ou profissional. 

Trabalhamos para elevar os níveis de escolaridade da população e no 

nosso público contamos com os mais jovens, acabados de entrar na 

idade adulta e com percursos de insucesso ou inacabados, mas 

também com os de mais idade e que lutam por conseguir mais 

formação e melhor emprego, ou tão somente a sua 

inserção/reinserção no mercado de trabalho. 

O nosso dia a dia é feito de desafios, pelos números, pela motivação 

dos candidatos e pela mobilização dos que trabalham nesta equipa. 

Precisamos contar com o universo da comunidade escolar e 

concelhia, unidos num desígnio que é de todos e para todos, numa 

sociedade em transformação e que se quer melhor. 

                                                                      Maria Clara Ramos 

                                                              A Coordenadora do Centro Qualifica 

                                                             Agrupamento de Escolas da Moita 

    

 

Relançamento do Projeto 

 LER+QUALIFICA 

 

Ler + Qualifica é um programa para adultos que frequentam os Centros Qualifica e as escolas 

a eles associadas e que são convidados a realizar atividades que, utilizando linguagens várias, 

desenvolvem e incrementam práticas de leitura e de escrita. 

 

  Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas da Moita 
  Largo da Juventude – Alto de S. Sebastião, 2864 – 004 Moita 

aemoita@centroqualifica.gov.pt          telefone - 21 289 99 10     fax - 21 289 99 19      

https://centroqualificamoita.wixsite.com/centroqualifica 

     

 

 



       As certificações … 

Foram sessenta e três as certificações no Centro 

Qualifica, desde 2017, distribuídas por nível 

básico e nível secundário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A entrega de diplomas… 

Num encontro simples, mas cheio de significado, 

a última entrega de diplomas foi no dia 15 de 

julho, contámos com a participação musical do 

professor Pedro Pereira e do filho Rodrigo 

Pereira, aluno do agrupamento, ambos ao 

trompete abrilhantaram a cerimónia. 

 

 

 

 

 

 

     Formação Modular 

-  TIC - Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

-  Inglês - iniciação                              

- Inglês – continuação   

                    Está prestes a iniciar!                                  

                

Uma história a propósito da Educação 

de Adultos 

                   O JAIME 
Foi um miúdo irrequieto e traquina, mas 

ninguém duvidava da sua inteligência. 

Apesar de passarem dificuldades económicas 

e não terem estudos, os seus pais tinham-se 

esforçado bastante para que ele estudasse, 

mas o Jaime fartou-se dos longos discursos 

dos seus professores do liceu e abandonou a 

escola no 10º ano. Como tinha uma paixão 

por automóveis, passava as tardes numa 

oficina ao fundo da rua e rapidamente 

aprendeu o ofício. Não passou muito tempo 

até que o dono da oficina, apercebendo-se da 

paixão e do talento do Jaime, o convidasse a 

trabalhar lá. Com 17 anos, o Jaime já 

sonhava ter uma casa para viver com a 

namorada e não hesitou. Deixou a escola e, 

nos vinte anos seguintes, foi mecânico em 

diversas oficinas, fazendo vários cursos de 

especialização. Além disso, é também 

bombeiro voluntário, uma atividade que 

sempre admirou e que lhe permitiu adquirir 

novos conhecimentos e competências, sobre 

bombas hidráulicas, construção e primeiros 

socorros. No entanto, a sua paixão pela 

profissão foi desvanecendo e um problema 

nas costas levou-o a que passasse mais 

tempo ao balcão ou em casa, de baixa, do 

que dedicado aos motores. Estes tempos 

fizeram com que reavivasse a sua faceta de 

autodidata e passou a interessar-se bastante 

por Informática, Matemática e História. 

Com 44 anos, considerou que seria um 

desafio certificar as competências que tinha 

adquirido ao longo da sua vida. 

 

 


