
Propostas de formação para adultos
competencias de base
Saber ler, escrever e calcular constitui o suporte de toda a 
aprendizagem posterior. Nunca é tarde para desenvolver estas 
competências de base. 
Aulas de instrução básica em língua francesa e alemã são facultadas aos adultos,  
gratuitamente. www.abcd.lu

educação formal
A educação formal permite aos adultos adquirir diplomas  
reconhecidos.
As aulas gratuitas do ciclo inferior do ensino secundário/secundário técnico dão acesso  
à formação profissional e permitem prosseguir os estudos secundários/secundários 
técnicos. As aulas do ciclo superior do ensino secundário/secundário técnico permitem 
obter um diploma de fim de estudos secundários/secundários técnicos e dão acesso ao 
ensino superior e ao mercado de trabalho. A aprendizagem para adultos leva a uma quali-
ficação profissional.
A Universidade do Luxemburgo, assim como outras entidades de formação propõem 
percursos flexíveis, adaptados aos adultos. Ao nível do ensino superior, também 
a aprendizagem à distância é uma opção.

educação não formal 
Uma vasta gama de cursos de línguas e de outros cursos de for-
mação geral ou profissional é proposta por instituições públicas, 
comunas, associações sem fins lucrativos, assim como, por entidades de formação  
privadas. Estes cursos podem abrir novas perspetivas ao nível profissional e pessoal.

O Luxemburgo tem uma longa tradição de educação e formação para 
adultos e que é comprovada através da vasta oferta de cursos e a 
elevada taxa de participação. Vários mecanismos foram acionados 
a fim de possibilitar o acesso a esses mesmos cursos, permitindo 
a todos os residentes do Luxemburgo de participar na educação 
para adultos.

A EDUCAÇÃO PARA ADULTOS É BENÉFICA SOB VÁRIOS PONTOS DE VISTA.
ELA AJUDA-O A:
• aprender as línguas do país e a participar mais ativamente na sociedade;
• adquirir as competências requisitadas para integrar o mercado de trabalho;
• aceder a um diploma e a uma qualificação reconhecida;
• melhorar as suas competências de base (leitura, cálculo, escrita),

a chave para qualquer aprendizagem posterior;
• desenvolver a sua carreira profissional.

Para enfrentar os desafios do século 21, o Luxemburgo precisa de cidadãos que  
desenvolvam as suas competências ao longo das suas vidas e que contribuam assim 
para a inovação, a competitividade económica e a coesão social.

Convido-o cordialmente a participar na formação para adultos e desejo-lhe muito 
sucesso e satisfação.

Claude Meisch
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

contact

service de la formation des adultes
12-14, Avenue Emile Reuter  ·  L-2420 Luxembourg
T. 8002 4488  ·  sfa@men.lu

passo a passo
com vista à educação 
e formação dos adultos

Passo a passo é uma ação do projeto nacional para implementar a Agenda Europeia 
no domínio da Educação de Adultos
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5 Antes de iniciar uma formação, conceba uma avaliação 
das suas aprendizagens:

  enumere as suas formações escolares desde  
da pequena infância até ao dia de hoje;
  descreva as suas competências linguísticas;
  descreva as competências adquiridas no quadro  
das atividades profissionais e comunitárias;
  elabore um portefólio que reúna todos os diplomas, certificados 
e outros documentos oficiais e que atestam os seus estudos;
  faça-se acompanhar por uma tradução oficial destes documentos;
  peça o reconhecimento dos seus diplomas aqui no Luxemburgo.

Antes de iniciar uma formação 
para adultos, é importante 
definir primeiramente as suas 
necessidades ao nível civil, 
social e profissional.

Convidamo-lo a refletir acerca:

   da necessidade de melhorar as 
suas competências linguísticas;
   da necessidade de melhorar 
as suas competências de base 
(leitura, escrita, cálculo);
   dos seus objetivos profissionais;
   dos seus objetivos académicos.

No Luxemburgo pode aproveitar uma vasta oferta de cursos 
públicos e subsidiados, disponíveis para todos os residentes.

Para se informar, consulte o site do minis-
tério, na internet, assim como a plataforma 
nacional do “lifelong learning”.

Tenha em consideração as  
informações pertinentes relativas aos 
diferentes cursos, tais como:

   o local da formação;
   os pré-requisitos;
   os horários;
   a descrição do curso e as  
competências visadas pelo curso.

Afim de permitir uma coordenação eficaz dos cursos e 
de garantir o acesso a todas as pessoas interessadas, é 
solicitado aos formandos que participem ativamente e 
com regularidade nas aulas e que façam esforços para 
atingirem os objetivos da aprendizagem.

Sendo a participação na educação para adultos facultativa 
e voluntária, é importante que:

  participe nas aulas de uma forma regular;
  traga consigo um bloco de apontamentos e o material 
pedido para poder acompanhar as aulas;
  aproveite os recursos disponíveis na internet e que 
podem apoiar as suas aprendizagens;
  respeite os formadores e formandos do seu curso.

No Luxemburgo, todos os 
cidadãos podem aceder à 
formação para adultos.

   Os cursos de instrução básica e 
de segunda via de qualificação 
são gratuitos.
   Para cursos de interesse geral 
(p. ex. cursos de línguas), é pedida 
uma taxa de inscrição.
   As pessoas consideradas  
necessitadas podem pedir  
um “BON” com direito a uma 
taxa de inscrição reduzida  
(mediante algumas condições)
   Os recém-chegados podem obter 
um “BON” com direito a uma 
taxa de inscrição reduzida por 
intermédio da OLAI.

 
Se tiver um “BON” com direito a uma taxa de 
inscrição reduzida, deve comprometer-se a 
participar, regularmente, a pelo menos 70 % 
das sessões para continuar a beneficiar de 
um novo “BON”.

• www.men.public.lu/fr/formation-adultes
• www.lifelong-learning.lu

Para o ajudar a concluir esta tarefa, 
preparámos algumas fichas. 
Pode descarregá-las clicando em
www.men.public.lu/fr/
formation-adultes

Não hesite em pedir conselhos a profissio-
nais, amigos e membros da sua família para 
o ajudarem a preencher as fichas.

Para o ajudar a concluir esta tarefa,  
preparámos algumas fichas. 
Pode descarregá-las clicando em
www.men.public.lu/fr/formation-adultes

Não hesite em pedir conselhos a profissionais,  
amigos e membros da sua família para o ajudarem  
a preencher as fichas.
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