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A qualidade de sempre... 

 

… a aposta no futuro  

(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. No caso de o aluno iniciar uma língua, tomando em 
conta as disponibilidades da escola, poderá 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 – conjunto de disciplinas 
comum a todos os cursos. 

(f) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 19.º do Decreto-lei 
n.º 139/2012, de 5 de julho, com carga fixa de 2 x 45 minutos. 
(g) Carga horária do curso. 

(*) O aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na componente de 
formação geral, nos 10º e 11º anos. 
(**) Com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos e ultrapassar as suas 

dificuldades, o Agrupamento disponibiliza aulas de apoio às disciplinas bienais 
com exame nacional nos 10.º e 11º anos, bem como no 12.º ano nas disciplinas 

trienais, com a duração de 45 minutos semanais. 

Ciências e Tecnologias 



Línguas e Humanidades 

(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. No caso de o aluno iniciar uma língua, tomando em 
conta as disponibilidades da escola, poderá 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 – conjunto de disciplinas 
comum a todos os cursos. 

(f) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 19.º do Decreto-lei 
n.º 139/2012, de 5 de julho, com carga fixa de 2 x 45 minutos. 
(g) Carga horária do curso. 

(*) O aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na componente de 
formação geral, nos 10º e 11º anos. 
(**) Com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos e ultrapassar as suas 

dificuldades, o Agrupamento disponibiliza aulas de apoio às disciplinas bienais 
com exame nacional nos 10.º e 11º anos, bem como no 12.º ano nas disciplinas 

trienais, com a duração de 45 minutos semanais. 

Ciências Socioeconómicas 

(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. No caso de o aluno iniciar uma língua, tomando em 

conta as disponibilidades da escola, poderá 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 – conjunto de disciplinas 
comum a todos os cursos. 
(f) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 19.º do Decreto-lei 

n.º 139/2012, de 5 de julho, com carga fixa de 2 x 45 minutos. 
(g) Carga horária do curso. 
(*) O aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na componente de 

formação geral, nos 10º e 11º anos. 
(**) Com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos e ultrapassar as suas 
dificuldades, o Agrupamento disponibiliza aulas de apoio às disciplinas bienais 

com exame nacional nos 10.º e 11º anos, bem como no 12.º ano nas disciplinas 

trienais, com a duração de 45 minutos semanais. 

Artes Visuais  

(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. No caso de o aluno iniciar uma língua, tomando em 

conta as disponibilidades da escola, poderá 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 – conjunto de disciplinas 
comum a todos os cursos. 
(f) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 19.º do Decreto-lei 

n.º 139/2012, de 5 de julho, com carga fixa de 2 x 45 minutos. 
(g) Carga horária do curso. 
(*) O aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na componente de 

formação geral, nos 10º e 11º anos. 
(**) Com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos e ultrapassar as suas 
dificuldades, o Agrupamento disponibiliza aulas de apoio às disciplinas bienais 

com exame nacional nos 10.º e 11º anos, bem como no 12.º ano nas disciplinas 

trienais, com a duração de 45 minutos semanais. 


