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INFORMAÇÃO N.º 22 – 2019/2020 

 

Ao terminares o 9.º ano de escolaridade, vais ter de optar por uma das áreas 

existentes no Ensino Secundário. 

 

 Os cursos que vão funcionar neste Agrupamento são: 

 

Curso científico-humanístico de Ciências e Tecnologias 

 

Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português       

Língua Estrangeira I, II ou III (a)      

Filosofia      

Educação Física      

Específica 

Matemática A       

Opções (b): 

    Física e Química A 

    Biologia e Geologia 

    Geometria Descritiva A 

 

a escolher 

duas 

 

 

a escolher 

duas 

 

 

Opções (c): 

    Biologia 

    Física 

    Química 

    Geologia 

 

 

 

   

Opções (d): 

    Antropologia (e) 

    Aplicações Informáticas B (e) 

    Ciência Política (e) 

    Clássicos da Literatura (e) 

    Direito (e) 

    Economia C (e) 

    Filosofia A (e) 

    Geografia C (e) 

    Grego (e) 

    Língua Estrangeira i, II ou III (e) (*) 

    Psicologia B (e) 

 

- -   

 Educação Moral e Religiosa (f)       

(a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino 

básico, inicia obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar 

uma língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, pode cumulativamente dar continuidade 



    
 
 

 

à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga 

horária. 

(b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 

(c) (d) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções 

(c). 

(e) Oferta dependente do projeto educativo da escola. 

(f) Oferta obrigatória para as escolas e frequência de caráter voluntário para os alunos. 

 

Curso científico-humanístico de Línguas e Humanidades 

 

Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português       

Língua Estrangeira I, II ou III (a)      

Filosofia      

Educação Física      

Específica 

História A       

Opções (b): 

    Geografia A 

    Latim A 

    Língua Estrangeira I, II ou III 

    Literatura Portuguesa 

    Matemática Aplicada às Ciências 

Sociais 

 

a escolher 

duas 

 

 

a escolher 

duas 

 

 

Opções (c): 

    Filosofia A  

    Geografia C  

    Latim B 

    Língua Estrangeira I, II ou III (*) 

    Literaturas de Língua Portuguesa 

    Psicologia B 

    Sociologia 

 

 

 

   

Opções (d): 

    Antropologia (e) 

    Aplicações Informáticas B (e) 

    Ciência Política (e) 

    Clássicos da Literatura (e) 

    Direito (e) 

    Economia C (e) 

    Grego (e) 

- -   

 Educação Moral e Religiosa (f)       

 

(a) No caso do aluno dar continuidade às duas línguas estrangeiras estudadas no ensino básico, deve 

inserir-se a Língua Estrangeira I na componente de formação geral e a Língua Estrangeira II na 

componente de formação específica. Se o aluno iniciar uma nova língua estrangeira, deverá esta integrar-

se na componente de formação específica, sendo obrigatória, na componente de formação geral, a 

continuidade de uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. 



    
 
 

 

(b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 

(c) (d)  O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções 

(c). 

(e) Oferta dependente do projeto educativo da escola. 

(f) Oferta obrigatória para as escolas e frequência de caráter voluntário para os alunos. 

(*) O aluno pode escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação geral ou a língua 

estrangeira estudada na componente de formação específica, nos 10.º e 11.º anos. 

 

 

Curso Profissional 

 

Na tua escola vai funcionar o Curso Profissional “Técnico 

Auxiliar de Saúde”.  
 

O/A Técnico/a Auxiliar de Saúde é o/a 

profissional que auxilia na prestação de 

cuidados de saúde aos utentes, na recolha e 

transporte de amostras biológicas, na limpeza, 

higienização e transporte de roupas, materiais e 

equipamentos, na limpeza e higienização dos 

espaços e no apoio logístico e administrativo das diferentes unidades e serviços de 

saúde, sob orientações do profissional de saúde. 

Terás direito a: 

 Alimentação – gratuita; 

 

 Manuais escolares - gratuitos; 

 

 Bolsa de Material de Estudo – se tiveres escalão A ou B; 

 

 Formação em Contexto de Trabalho – todos os alunos 

têm direito a uma bolsa de profissionalização e subsídio de 

alimentação em cada ano da FCT 

 

 



    
 
 

 

Matriz curricular do Curso Profissional: 

Disciplina 1.º ano  2.º ano 3.º ano 

Português       

Língua Estrangeira II       

Área de Integração       

TIC      

Educação Física       

Matemática       

Biologia      

Físico-Química      

Saúde       

GOSCS       

CRI       

HSCG       

Formação em Contexto de Trabalho      

 

Vila Flor, 22 de junho de 2020 

 

 

                                     O Diretor do Agrupamento 
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