Ensino Secundário - Cursos Científico-Humanísticos - 10º, 11º e 12º anos
FORMAÇÃO
GERAL
(Todos os
Cursos)

Português (10º,11º,12º ano)
Língua Estrangeira I, II ou III (10º,11º ano)
Filosofia (10º,11º ano)
Educação Física (10º,11º,12º ano)

a)

Curso de Ciências e Tecnologias

Escolha 2 disciplinas no 12º ano: c) e d)

Matemática A (10º,11º,12º ano)

Opções c)

No 10º ano, escolha 2 disciplinas, entre: b)

Biologia
Física
Química
Geologia
Materias e Tecnologias

Física e Química A (10º,11º ano)
Biologia e Geologia (10º,11º ano)
Geometria Descritiva A (10º,11º ano)

Curso de Ciências Socioeconómicas

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)
Teatro (e)
Oferta de Escola (f)

Escolha 2 disciplinas no 12º ano: c) e d)

Matemática A (10º,11º,12º ano)

Opções c)

Opções d)

Economia A (10º,11º ano)
Geografia A (10º,11º ano)
História B (10º,11º ano)
FORMAÇÃO
ESPECÍFICA
(Escolha um
Curso)

Curso de Línguas e Humanidades
História A (10º,11º,12º ano)

No 10º ano, escolha 2 disciplinas, entre: b)
Matemática Aplicada às Ciências Sociais (10º,11º
ano)
Geografia A (10º,11º ano)
Língua Estrangeira II ou III (10º,11º ano)
Latim A (10º,11º ano)
Literatura Portuguesa (10º,11º ano)

Curso de Artes Visuais
Desenho A (10º,11º,12º ano)

No 10º ano, escolha 2 disciplinas, entre: b)
Geometria Descritiva A (10º,11º ano)
Matemática B (10º,11º ano)
História da Cultura e das Artes (10º,11º ano)

Cidadania e Desenvolvimento (h)

No 10º ano, escolha 2 disciplinas, entre: b)
Economia C
Geografia C
Sociologia

Antropologia (e)
Aplicações Informáticas B (e)
Ciência Política (e)
Clássicos da Literatura (e)
Direito (e)
Filosofia A (e)
Grego (e)
Língua Estrangeira I, II ou III (e)
Psicologia B (e)
Teatro (e)
Oferta de Escola (f)

Escolha 2 disciplinas no 12º ano: c) e d)
Opções c)
Filosofia A
Geografia C
Latim B
Estrangeira I, II ou III
Literaturas de Língua Portug.
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)
Teatro (e)
Oferta de Escola (f)

Escolha 2 disciplinas no 12º ano: c) e d)
Opções c)
Materiais e Tecnologias
Oficina de Artes
Oficina de Design
Oficina Multimédia B

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)
Teatro (e)
Oferta de Escola (f)

Educação Moral e Religiosa (g)

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente
uma segunda língua no ensino secundário. Curso de Línguas e Humanidades - No caso de o aluno dar continuidade às duas
N
O
T
A
S

línguas estrangeiras estudadas no ensino básico, a língua estrangeira I integrará a componente de formação geral e a língua estrangeira
II na componente de formação específica. Se o aluno iniciar uma nova língua estrangeira, esta fará parte da componente de formação
específica, sendo obrigatória, na componente de formação geral, a continuidade de uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino
básico. Se o aluno pretender apenas iniciar uma nova língua estrangeira, a mesma insere-se na componente de formação geral.
b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.
c) e d) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções (c).
e) Oferta dependente do projecto educativo da escola. Como segunda opção o aluno pode escolher uma disciplina do grupo de opções c)
ou d) ou ainda dos outros cursos.
f) Disciplina de oferta de escola no âmbito da sua autonomia curricular.
(g) Disciplina de frequência facultativa.
(h) Área de trabalho transversal, onde se cruzam contributos das diferentes disciplinas com os temas da estratégia de educação para a
cidadania da escola através do desenvolvimento e concretização de projetos pelos alunos.
SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO)

CURSOS CIENTÍFICO - HUMANÍSTICOS

- Essencialmente para quem pretende prosseguir estudos no ensino superior.
ACESSO ENSINO SUPERIOR
- O acesso ao ensino superior e às diferentes licenciaturas ou mestrados integrados dependem das provas de
ingresso que são fixadas pelas instituições de ensino superior e que são divulgadas em www.dges.gov.pt. As
provas de ingresso concretizam-se através da realização dos exames nacionais (a leitura deste documento não
dispensa a consulta do site).Referência a algumas licenciaturas/mestrados integrados de todo o país:

Curso de Ciências e Tecnologias

Curso de Ciências Socioeconómicas

.Arquitetura
.Biologia
.Biologia Celular e Molecular
.Bioquímica
.Ciências Biomédicas Laboratoriais
.Ciências do Desporto
.Ciências Farmacêuticas
.Ciências da Saúde
.Contabilidade
.Direção e Gestão Hoteleira
.Educação Básica
.Enfermagem
.Enfermagem Veterinária
.Engenharia (s)
.Farmácia
.Física
.Fisioterapia
.Gestão
.Matemática
.Medicina
.Medicina Dentária
.Medicina Veterinária
.Produção Alimentar em Restauração
.Psicologia
.Química
.Reabilitação Psicomotora
.Tecnologias de Informação
.Terapia da Fala

.Administração Pública
.Ciência Política
.Contabilidade e Administração
.Contabilidade e Finanças
.Direção e Gestão Hoteleira
.Economia
.Economia (Ensino em Inglês)
.Educação Básica
.Estatística Aplicada
.Finanças e Contabilidade
.Finanças Empresariais
.Gestão
.Gestão (Ensino em Inglês)
.Gestão do Desporto
.Gestão Industrial
.Gestão de Informação
.Gestão de Marketing
.Gestão Portuária
.Gestão de Recursos Humanos
.Gestão Turística
.Informática e Gestão de Empresas
.Matemática
.Matemática Aplicada à Economia e Gestão
.Marketing
.Psicologia
.Publicidade e Marketing
.Sistemas e Tecnologias de Informação
.Tecnologias de Informação

Curso de Línguas e Humanidades

Curso de Artes Visuais

.Administração Pública
.Animação Sociocultural
.Arqueologia
.Ciência Política
.Ciência Política e Relações Internacionais
.Ciências da Comunicação
.Comunicação Social
.Direito
.Educação Básica
.Geografia
.Gestão do Lazer e Animação Turística
.Gestão de Recursos Humanos
.História
.Informação Turística
.Jornalismo
.Línguas, Literaturas e Culturas
.Psicologia
.Publicidade e Marketing
.Relações Internacionais
.Relações Públicas e Comunicação Empresarial
.Serviço Social
.Sociologia
.Solicitadoria
.Tradução

.Artes Plásticas
.Arquitetura
.Arte Multimédia
.Artes Plásticas
.Artes Visuais e Tecnologias
.Audiovisual e Multimédia
.Conservação-Restauro
.Cinema
.Desenho
.Design
.Design de Comunicação
.Design de Equipamento
.Design Gráfico e Multimédia
.Design de Moda
.Design de Produto
.Educação Básica
.Escultura
.Fotografia
.Pintura
.Psicologia
.Publicidade e Marketing
.Teatro

ATENÇÃO: O acesso a algumas licenciaturas está condicionado pela escolha das disciplinas bienais, que fazem
parte da formação específica, de cada um dos cursos.
SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) - Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos

