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Entraste no Ensino Superior, mas precisas de concluir
o 12º ano? O Externato Séneca tem a solução!
SEJA EM REGIME PRESENCIAL, SEJA À DISTÂNCIA, O
EXTERNATO SÉNECA TEM AJUDADO JOVENS DE TODO O
PAÍS NA CONCLUSÃO DE DISCIPLINAS DO ENSINO SECUNDÁRIO DEIXADAS EM ATRASO, MEDIANTE UM SÓ OBJETIVO: PERMITIR QUE ESTES ALUNOS POSSAM CONCLUIR ESTA ETAPA E CONCRETIZAR, POR FIM, O SEU SONHO.

Joana Costa
(ex-aluna do Externato Séneca):

No regime presencial, o aluno assiste às aulas e realiza as tarefas propostas pelos professores. Por outro lado, através do
ensino à distância são disponibilizados on-line os recursos ne-

Conheci o Externato Séneca através de um amigo,

cessários à preparação para as provas de avaliação. Estes re-

que me deu um excelente feedback e optei por fazer

cursos compreendem vídeos com as aulas pré-gravadas, ma-

o 12º ano (faltavam-me Matemática A e Física) e fre-

teriais de apoio ao estudo, fichas de trabalho, provas de treino e

quentar esta instituição em simultâneo com a facul-

fóruns. Claro que o professor/tutor acompanha o aluno nas

dade. Numa primeira fase, tive de definir prioridades

suas tarefas diárias, motivando-o para atingir os seus objetivos.

Ano após ano, milhares de estudantes oriundos de todo o país

e metas. Posso dizer que os professores me ajuda-

Em qualquer uma das modalidades, o estudante tem a oportu-

ingressam no Ensino Superior, preparados para um conjunto de

ram bastante e o facto de não existir regime de pre-

nidade e a flexibilidade para concluir o Ensino Secundário ao

novos desafios que os levará ao futuro. Ainda assim, uma significa-

senças torna o processo mais simples, pois tive a li-

mesmo tempo que frequenta a universidade.

tiva parte destes alunos dá por si a braços com uma dificuldade:

berdade de gerir o horário.

conseguem entrar no curso e na instituição que tanto ambiciona-

Posso dizer que foram, sem dúvida, os melhores

vam, mas com a condição de concluírem, dentro de um determina-

professores que tive no meu percurso académico,

do prazo (por norma, um ano letivo), o 12º ano. À sua espera têm um

pois foram sempre prestáveis e motivadores. Mes-

ano duro, à medida que conciliam as unidades curriculares do Ensi-

mo quando os momentos eram difíceis, tinham uma

no Superior com a obrigatoriedade de frequentar e conseguir uma

palavra de alento que criava uma motivação exce-

avaliação positiva nas disciplinas do Ensino Secundário deixadas

lente e sem dúvida que, quando era preciso chamar

em atraso. Se tudo correr bem, conseguem o tão necessário diplo-

à razão, também lá estavam. Avalio a minha expe-

ma de 12º e seguem com o seu futuro. Se algo correr mal, perdem

riência enquanto ex-aluna do Externato Séneca co-

todo o trabalho conquistado ao longo de um ano na universidade

mo incrível.

ou no instituto politécnico.
Felizmente, o Externato Séneca tem a solução, proporcionando
aos alunos que se encontram nesta situação a possibilidade de
concluir o Ensino Secundário enquanto frequentam a universidade.

O Externato Séneca proporciona a possibilidade de os alunos
concluirem o Ensino Secundário enquanto frequentam a universidade.
Tudo porque as disciplinas são realizadas por módulos capitalizáveis.
Esta é uma modalidade de ensino que pode ser frequentada quer em
regime presencial, quer à distância.
Tudo porque as disciplinas são realizadas por módulos capitalizá-

Anualmente, 23% dos alunos que procuram o Externato Séneca

veis e o aluno dispõe de três momentos de avaliação presencial

já se encontram no Ensino Superior, sem que tenham concluído o

(janeiro, abril e julho), podendo concluir o seu percurso num trimes-

Ensino Secundário. Naturalmente, esta modalidade de ensino

tre ou, se preferir, durante um ano letivo. Melhor ainda: o Externato

(módulos capitalizáveis) pressupõe autonomia e organização – al-

Séneca permite que os alunos frequentem esta modalidade de en-

go que os alunos que se encontram nestas circunstâncias já foram

sino, quer em regime presencial, quer à distância.

adquirindo. Assim, torna-se mais fácil acompanhar a planificação
proposta pelos professores. Com uma boa orientação e com mé-

Adriana Marcelino (ex-aluna do Externato Séneca):
Escolhi o Externato Séneca por pessoas que eu conhecia já o frequentarem. Nem sabia que havia a possibilidade de
terminar o Ensino Secundário sem ser através dos cursos ‘normais’. Informei-me sobre quais seriam as possibilidades
para o meu caso, aceitaram-me e consegui terminar o 12º ano rapidamente. Um dos motivos porque frequentei o Externato Séneca foi o facto de não ter de estar um ano letivo inteiro a fazer uma disciplina, pois no meu caso tinha apenas um
exame final (Matemática A) em falta. Em cerca de três a quatro meses, acabei o 12.º ano!
A nível de docentes, todos os que conheci demonstraram interesse em conhecer a pessoa, em ajudar e em facilitar. São bastante eficazes, dinâmicos e esclarecedores. O balanço que faço é o de uma etapa nova e diferente, mas
sem dúvida que melhorou e acrescentou muito ao meu futuro. O Externato Séneca oferece condições espetaculares aos seus alunos, tanto a nível de ensino, como de bem-estar.

todos de estudo, os alunos conseguem obter sucesso. Assim, é
possível conciliar a conclusão do Ensino Secundário, no Externato
Séneca, com os estudos no Ensino Superior. O balanço dos alunos
é bastante satisfatório e a taxa de sucesso é elevada.

