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Matriz curricular  -  3.º Ciclo (2015/ 2017) 
Componentes de Formação Total de horas anuais efetivas (60’) 

Geral 

Português 110 

Matemática 110 

Inglês 65 

Educação Física 65 

                                          Subtotal                           350 

Complementar 

Ciências  Sociais (Geografia/História) 90 

Ciências do Ambiente (Ciências Naturais/Físico-Química) 90 

                                          Subtotal                           180 

Vocacional 

Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC  

360 
Padaria/Pastelaria 

Jardinagem 

                                          Subtotal                           360 

Prática simulada 

Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC 70 

Padaria/Pastelaria 70 

Jardinagem 70 

                       Subtotal                           210 

                                             Total                           1 100 

PERFIL DE SAÍDA 
• Criar uma via que corresponda às 

necessidades dos alunos tendo como 
finalidade a inclusão de todos na 
escolaridade obrigatória; 

• Criar uma alternativa mais adaptada aos 
jovens que procuram um ensino mais 
prático, mais técnico e mais ligado ao 
mundo das empresas; 

• Dotar os jovens de ferramentas que lhes 
permitam enfrentar os desafios do 
mercado de trabalho. 

Habilitação: Permite a obtenção do 9º Ano 
 
Público-alvo: 
 Jovens com idade igual ou superior a 

13 anos 
 Jovens que frequentem o 7º, 8º com 

ou sem aproveitamento e queiram de 
terminar o 9º ano; 

 Com duas retenções no mesmo ciclo 
ou com três retenções em ciclos 
diferentes 

 Encaminhamento após processo de 
avaliação vocacional 

 O acesso exige o acordo dos 
Encarregados de Educação 
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Matriz curricular  -  3.º Ciclo (2015/ 2016) 
Componentes de Formação Total de horas anuais efetivas (60’) 

Geral 

Português 110 

Matemática 110 

Inglês 65 

Educação Física 65 

                                          Subtotal                           350 

Complementar 

Ciências  Sociais (Geografia/História) 90 

Ciências do Ambiente (Ciências Naturais/Físico-Química) 90 

                                          Subtotal                           180 

Vocacional 

Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC  

360 
Serviço de Mesa 

Jardinagem 

                                          Subtotal                           360 

Prática simulada 

Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC 70 

Serviço de Mesa 70 

Jardinagem 70 

                       Subtotal                           210 

                                             Total                           1 100 

PERFIL DE SAÍDA 
• Criar uma via que corresponda às 

necessidades dos alunos tendo como 
finalidade a inclusão de todos na 
escolaridade obrigatória; 

• Criar uma alternativa mais adaptada aos 
jovens que procuram um ensino mais 
prático, mais técnico e mais ligado ao 
mundo das empresas; 

• Dotar os jovens de ferramentas que lhes 
permitam enfrentar os desafios do 
mercado de trabalho. 

Habilitação: Permite a obtenção do 9º Ano 
 
Público-alvo: 
 Jovens com idade igual ou superior a 

13 anos 
 Jovens com o 8º concluído e queiram 

de terminar o 9º ano; 
 Com duas retenções no mesmo ciclo 

ou com três retenções em ciclos 
diferentes 

 Encaminhamento após processo de 
avaliação vocacional 

 O acesso exige o acordo dos 
Encarregados de Educação 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE INFIAS - VIZELA 



PERFIL DE SAÍDA 
• Criar uma via que corresponda às necessidades dos 

alunos tendo como finalidade a inclusão de todos na 
escolaridade obrigatória; 
 

• Criar uma alternativa mais adaptada aos jovens que 
procuram um ensino mais prático, mais técnico e mais 
ligado ao mundo das empresas; 
 

• Dotar os jovens de ferramentas que lhes permitam 
enfrentar os desafios do mercado de trabalho. 

Habilitação: Permite a obtenção do 12º Ano 
 
Público-alvo: 
 
 jovens com o 9º ano de escolaridade que completem 16 

anos ou que frequentam o ensino secundário e pretendam 
reorientar o seu percurso escolar, no sentido de obterem 
uma formação orientada para o mundo do trabalho. 
 

 Encaminhamento após processo de avaliação vocacional 
 

 O acesso exige o acordo dos Encarregados de Educação 
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Formação Geral 

Português  

300  

Comunicar em Inglês  200  

Educação Física  100  

  

Formação Complementar 

Matemática Aplicada 

Cidadania e Mundo Atual 

Comunicar em Espanhol  

  

  

 100 

120 

80 

 

    

    

Formação Vocacional  

Saúde e Termalismo  

 

300 

Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico  150  

Técnicas de Animação e Entretenimento Turístico 

Higiene e Segurança no Trabalho  

190  

  60 

Estágio Formativo  

Estágio formativo em contexto real 

de empresa    

 

1400  

MATRIZ CURRICULAR (2015/ 2017) 
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CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE  
ARTES VISUAIS 

Formação Disciplinas 
Carga Horária Semanal (90 

minutos) 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português 2 2 2,5 

Língua Estrangeira I ou, II a) 2 2 - 

Filosofia 2 2 - 

Educação Física 2 2 2 

        

Específica 

Desenho A 3 3 3 

Geometria Descritiva A 

Matemática B 

História da Cultura e das Artes 

3 

3 
3 

3 

3 
3 

- 
- 
- 

Opções C – 2 Anual b) 

Oficina de artes  
Materiais e Tecnologias  
Oficina Multimédia B  
  

- 
  

- 
  

2 

  

Opções D 

Antropologia e) 
Aplicações informáticas B e) 
Ciência Política e) 
Direito e) 
Economia C e) 
Filosofia A e) 
Geografia C e) 
Psicologia B e) 
Ling. Estrangeira I, II, ou III e) 
  

- - 2 

        

  EMRC 1 1 1 

TOTAL 19 19 12,5 

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,  
c) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do com   junto de opções c). 
e)           Oferta dependente do Projeto Educativo da escola 

(*) O aluno deve escolher a língua estudada na componente de formação geral, no 10º e 11º ano. 

O curso de Artes Visuais do ensino 
secundário tem por objetivo dotar 
o aluno de um conjunto de saberes 
que lhe possibilitem o 
desenvolvimento das capacidades 
de representação, de expressão 
gráfica e plástica, de comunicação 
visual e de análise e compreensão 
das obras de arte no seu contexto 
histórico e cultural. 

Este curso permite ao aluno desenvolver a percepção visual, a sensibilidade 
estética, a consciência crítica e a expressão, nos domínios da comunicação 
visual e da linguagem gráfica e plástica. Favorece, também, a capacidade de 
manipulação dos materiais e técnicas de desenho e um correcto 
entendimento do espaço bidimensional e tridimensional, contribuindo para o 
desenvolvimento da actividade criativa. Permite, ainda, identificar elementos 
estruturantes que caracterizam a singularidade da cultura de cada época e 
reconhecer o objecto artístico como produto e agente do processo histórico-
cultural em que se enquadra. 

CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO 
DE ARTES VISUAIS 


