


CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS
 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS

LÍNGUAS E HUMANIDADES
ARTES VISUAIS

CURSOS PROFISSIONAIS
 

AUXILIAR DE SAÚDE
DESPORTO

DESIGN DE MODA
CONTABILIDADE

ELETRÓNICA ,  AUTOMAÇÃO E COMPUTADORES



Vocacionados para o prosseguimento de estudos de nível

superior (universitário ou politécnico ) ;

Para alunos que tenham concluído o 9.º ano de

escolaridade ou equivalente ;

Duração : 3 anos letivos , correspondentes aos 10.º, 11.º e 12.º

anos de escolaridade ;

Conferem um diploma de conclusão do Ensino Secundário

(12º ano ) , bem como o nível 3 de qualificação do Quadro

Nacional de Qualificações (QNQ ) ;



Matemática A

Biologia e Geologia (10.º e 11.º anos)

Física e Química A (10.º e 11.º anos)

Geometria Descritiva A (10.º e 11.º anos)

FORMAÇÃO GERAL
Português (10.º, 11.º e 12.º anos)

Língua Estrangeira I, II ou III - Alemão, Espanhol, Francês ou Inglês (10.º e 11.º anos)

Filosofia (10.º e 11.º anos)

Educação Física (10.º, 11.º e 12.º anos)

FORMAÇÃO ESPECÍFICA
Trienal obrigatória (10.º, 11.º e 12.º anos)

- Bienais (10.º e 11.º anos) - O aluno escolhe duas disciplinas bienais – opções (a):

- Anuais (12.º) - O aluno escolhe duas disciplinas anuais de 12.º ano, sendo pelo menos
uma obrigatoriamente do conjunto de opções (b): Biologia, Física, Geologia, Química.



História A

Geografia A
Latim A
Língua Estrangeira I, II, III
Literatura Portuguesa
Matemática Aplicada às Ciências Sociais

FORMAÇÃO GERAL
Português (10.º, 11.º e 12.º anos)

Língua Estrangeira I, II ou III - Alemão, Espanhol, Francês ou Inglês - (10.º e 11.º anos)

Filosofia (10.º e 11.º anos)

Educação Física (10.º, 11.º e 12.º anos)

FORMAÇÃO ESPECÍFICA
- Trienal obrigatória (10.º, 11.º e 12.º anos)

- Bienais (10.º e 11.º anos) - O aluno escolhe duas disciplinas bienais – opções (a):

- Anuais (12.º) - O aluno escolhe duas disciplinas anuais de 12.º ano, sendo pelo menos uma
obrigatoriamente do conjunto de opções (b): Filosofia A, Geografia C, Latim B, Línguas
Estrangeiras I, II ou III, Literatura de Língua Portuguesa, Psicologia B, Sociologia.



FORMAÇÃO GERAL
Português (10.º, 11.º e 12.º anos)

Língua Estrangeira I, II ou III - Alemão, Espanhol, Francês ou Inglês - (10.º e 11.º anos)

Filosofia (10.º e 11.º anos)

Educação Física (10.º, 11.º e 12.º anos)

FORMAÇÃO ESPECÍFICA
- Trienal obrigatória (10.º, 11.º e 12.º anos)

Matemática A
- Bienais (10.º e 11.º anos) - O aluno escolhe duas disciplinas bienais – opções (a):

Economia A
Geografia A
História B
- Anuais (12.º) - O aluno escolhe duas disciplinas anuais de 12.º ano, sendo pelo menos uma
obrigatoriamente do conjunto de opções (b):

Economia C, Geografia C, Sociologia.



FORMAÇÃO GERAL
Português (10.º, 11.º e 12.º anos)

Língua Estrangeira I, II ou III - Alemão, Espanhol, Francês ou Inglês - (10.º e 11.º anos)

Filosofia (10.º e 11.º anos)

Educação Física (10.º, 11.º e 12.º anos)

FORMAÇÃO ESPECÍFICA
- Trienal obrigatória (10.º, 11.º e 12.º anos)

Desenho A
- Bienais (10.º e 11.º anos) - O aluno escolhe duas disciplinas bienais – opções (a):

Geometria Descritiva A
Matemática B
História da Cultura e das Artes
- Anuais (12.º) - O aluno escolhe duas disciplinas anuais de 12.º ano, sendo pelo menos uma
obrigatoriamente do conjunto de opções (b):

Oficina de Artes, Oficina de Multimédia B, Materiais e Tecnologias.



São um percurso de ensino secundário com dupla certificação ;

Desenvolvem-se competências sociais , científicas e profissionais ,

necessárias ao exercício de uma atividade profissional ;

Preparam os jovens para uma mais fácil e qualificada inserção

no mercado de trabalho ;

Permitem a realização de estudos ao nível pós-secundário e

ensino superior .



Duração: três anos;

Carga horária: varia entre 3100 e 3440 horas;

Estão organizados em quatro componentes de formação; 

Estes cursos culminam com uma apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto,

designado por Prova de Aptidão Profissional (PAP), na qual são demonstradas as
competências e os conhecimentos que desenvolveram ao longo da formação.

- Formação Sociocultural - estruturada em disciplinas comuns a todos os cursos, visa
contribuir para a construção de identidade pessoal, social e cultural dos alunos;

- Formação Científica - estruturada em duas ou três disciplinas, visa proporcionar uma
formação científica consistente com a qualificação a adquirir;

- Formação Tecnológica - organizada em Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD),

visa a aquisição e desenvolvimento de um conjunto de competências técnicas necessárias
ao exercício profissional;
- Formação em Contexto de Trabalho - é realizada em empresas ou noutras organizações,

em períodos de duração variável ao longo ou no final da formação, e visa a aquisição e o
desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para
a qualificação profissional.
 



concluiu o 9.º ano de escolaridade ou formação equivalente;

procura uma formação mais prática e orientada para o mercado de trabalho
e/ou prosseguir estudos superiores.

Os Cursos Profissionais podem ser os mais indicados para quem:

No final do curso, os alunos obtêm uma dupla certificação - o ensino secundário e
uma certificação profissional - conferindo o nível 4 de qualificação do Quadro
Nacional de Qualificações - Portaria n.º 782/2009, 23 de julho.

A conclusão do ensino secundário nos Cursos Profissionais está depende da
aprovação em todas as disciplinas e UFCD, na formação em contexto de trabalho e
na Prova de Aptidão Profissional.

https://data.dre.pt/eli/port/782/2009/07/23/p/dre/pt/html


DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO:

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.





DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO: 

Efetuar a instalação, manutenção e reparação de equipamentos
elétricos/eletrónicos, eletromecânicos e de automação e comando,

assegurando a otimização do seu funcionamento, respeitando as normas de
segurança de pessoas e equipamentos.





DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO: 

Participar no planeamento, na organização e no desenvolvimento do treino
de modalidades desportivas, individuais ou colectivas, bem como organizar e
dinamizar actividades físicas e desportivas em contexto de ocupação de
tempos livres, animação e lazer.





DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO: 

Planear, conceber e desenhar novos produtos de vestuário e coleções para homem,

senhora, criança, jeanswear e streetwear, tendo em conta as tendências de
mercado e de moda internacionais, os padrões de qualidade, os requisitos
funcionais, as condicionantes técnicas de produção, entre outros fatores.





DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO: 

Organizar e efetuar o registo e tratamento de dados contabilísticos de
uma empresa ou serviço público.












