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Serviço de Psicologia e Orientação

Cursos Científico-Humanísticos

Os Cursos Científico-Humanísticos podem ser o 
percurso mais indicado para ti se:
- concluíste o 9.º ano de escolaridade ou 
formação equivalente;
- Se o teu objetivo é o prosseguimento de estudos 
de nível superior (universitário ou politécnico)

Para quem

A conclusão de um Curso Científico-Humanístico:
- confere um diploma de conclusão do Ensino

Secundário (12º ano), bem como o nível de
qualificação do Quadro Nacional de
Qualificações (QNQ)

- permite-te o prosseguimento de estudos de nível
superior, mediante o cumprimento dos requisitos
previstos no regulamento de acesso ao ensino
superior

O plano de estudos inclui duas 
componentes de formação:

- geral (comum aos 4 cursos)
- especifica 

Os cursos científico-humanísticos têm a 
duração de 3 anos letivos, 
correspondentes aos 10º, 11º e 12º anos 
de escolaridade e são os seguintes: 
- Curso de Ciências e Tecnologias
- Curso de Ciências Socioeconómicas
- Curso de Línguas e Humanidades
- Curso de Artes Visuais

Prosseguimento de 

estudos/formação

O que são

Quais

4

- Disciplina extracurricular, da componente
de Formação Geral

- 2 ano + 1 (o aluno opta no inicio do 10º
ano e, caso o deseje, novamente no
inicio do 12º ano)

Oferta do Agrupamento:

Mandarim
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Ciências e Tecnologias

Ciências Socioeconómicas

Línguas e Humanidades

Artes Visuais

Cursos Científico-Humanísticos
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COMPONENTE DE FORMAÇÃO
Carga horária semanal

10º ano 11º ano 12º ano

FORMAÇÃO 

GERAL

Português 180 180 200

Língua Estrangeira I, II ou III 150 150 -

Filosofia 150 150 -

Educação Física 150 150 150

FORMAÇÃO 

ESPECÍFICA

2 disciplinas à

escolha

1 ou 2 disciplinas à 

escolha

1 disciplina(se só 

escolheu 1 acima)

Matemática A 250 250 250

Biologia e Geologia 270 ou 315 270 ou 315 -

Física e Química A 270 ou 315 270 ou 315 -

Geometria Descritiva A 270 ou 315 270 ou 315 -

Biologia; Física; Química; Geologia - - 150

Aplicações informáticas B; Economia 

C; Filosofia A; Geografia C; Língua 

Estrangeira I, II ou III; Psicologia B

- - 150

Ciências e Tecnologias
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COMPONENTE DE FORMAÇÃO
Carga horária semanal

10º ano 11º ano 12º ano

FORMAÇÃO 

GERAL

Português 180 180 200

Língua Estrangeira I, II ou III 150 150 -

Filosofia 150 150 -

Educação Física 150 150 150

FORMAÇÃO 

ESPECÍFICA

2 disciplinas à

escolha

1 ou 2 disciplinas à 

escolha

1 disciplina(se só 

escolheu 1 acima)

Matemática A 250 250 250

Economia A 270 ou 315 270 ou 315 -

Geografia A 270 ou 315 270 ou 315 -

História B 270 ou 315 270 ou 315 -

Economia C; Geografia C; Sociologia - - 150

Antropologia; Aplicações informáticas

B; Ciências Políticas; Clássicos da 

Literatura; Direito; Filosofia A; Língua 

Estrangeira I, II ou III; Psicologia B

- - 150

Ciências Socioeconómicas
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COMPONENTE DE FORMAÇÃO
Carga horária semana

10º ano 11º ano 12º ano

FORMAÇÃO 

GERAL

Português 180 180 200

Língua Estrangeira I, II ou III 150 150 -

Filosofia 150 150 -

Educação Física 150 150 150

FORMAÇÃO 

ESPECÍFICA

2 disciplinas à

escolha

1 ou 2 disciplinas à 

escolha

1 disciplina(se só 

escolheu 1 acima)

História A 250 250 250

Geografia A 270 ou 315 270 ou 315 -

Matemática Aplicada às Ciências 

Sociais (MACS)

270 ou 315 270 ou 315 -

Língua Estrangeira I, II ou III 270 ou 315 270 ou 315 -

Literatura Portuguesa 270 ou 315 270 ou 315 -

Filosofia A; Geografia C; Latim B; Língua 
Estrangeira I, II ou III; Literatura De Língua 
Portuguesa; Psicologia B; Sociologia

- - 150

Antropologia; Aplicações informáticas

B; Ciências Políticas; Clássicos da 

Literatura; Direito; Economia C

- - 150

Línguas e Humanidades
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COMPONENTE DE FORMAÇÃO
Carga horária semanal

10º ano 11º ano 12º ano

FORMAÇÃO 

GERAL

Português 180 180 200

Língua Estrangeira I, II ou III 150 150 -

Filosofia 150 150 -

Educação Física 150 150 150

FORMAÇÃO 

ESPECÍFICA

2 disciplinas à

escolha

1 ou 2 disciplinas à 

escolha

1 disciplina(se só 

escolheu 1 acima)

Desenho A 250 250 250

Matemática B 270 ou 315 270 ou 315 -

Geometria Descritiva A 270 ou 315 270 ou 315 -

História da Cultura das Artes 270 ou 315 270 ou 315 -

Oficina de Artes; Oficina Multimédia B - - 150

Aplicações informáticas B; Economia 

C; Filosofia A; Geografia A; Psicologia B

- - 150

Artes Visuais
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Português (12º 

ano)

Matemática A 
(12º ano)

Economia A (11º

ano)

Geografia A (11º

ano)

História B (11º ano)

Português (12º ano)

História A (12º ano)

Geografia A (11º ano)

Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais (MACS) 
(11º ano)

Língua Estrangeira I, II ou III 
(11º ano)

Português (12º ano)

Desenho A (12º ano)

Matemática B (11º ano)

Geometria Descritiva A 
(11º ano)

História da Cultura das 
Artes (11º ano)

Ciências e 
Tecnologias

Ciências Sócio-
Económicas

Línguas e 
Humanidades

Artes Visuais

Português (12º ano)

Matemática A (12º ano)

Biologia e Geologia (11º

ano)

Física e Química A (11º

ano)

Geometria Descritiva 
A (11º ano)

Serviço de Psicologia e Orientação

OS 4 GRANDES e algumas possibilidades de 

saídas profissionais

Agronomia, Biologia, 
Bioquímica, Ciências 

do desporto, 
Enfermagem, 

Engenharia (nas suas 
várias vertentes), 

Farmácia, Informática, 
Medicina…

Economia, 
Finanças, 

Gestão de 
empresas, 
Gestão de 
marketing, 

contabilidade
…

Ciências politicas, 
Direito, Ciências da 

comunicação, 
Geografia, História, 
Línguas, Relações 

internacionais, Tradução, 
Arqueologia…

Arquitectura, Arte 
e design, Artes 

plásticas, Design, 
Publicidade, 

Conservação e 
restauro…
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Os Cursos Profissionais são um dos percursos do nível secundário 
de educação, caracterizado por uma forte ligação com o 
mundo profissional.
Tendo em conta o teu perfil pessoal, a aprendizagem realizada 
nestes cursos valoriza o desenvolvimento de competências 
para o exercício de uma profissão, em articulação com o setor 
empresarial local.

Os Cursos Profissionais podem ser o percurso mais 
indicado para ti se:
- concluíste o 9.º ano de escolaridade ou 
formação equivalente;
- procuras um ensino mais prático e voltado para o 
mundo do trabalho;
- não excluis a hipótese de, mais tarde, 
prosseguires estudos.

Cursos Profissionais

Para quem

Os Cursos Profissionais são percursos 

que cumprem vários objetivos:

- contribuem para que desenvolvas 

competências pessoais e profissionais 

para o exercício de uma profissão;

- privilegiam as ofertas formativas que 

correspondem às necessidades de 

trabalho locais e regionais;

- preparam-te para acederes a 

formações pós-secundárias ou ao 

ensino superior, se for essa a 

tua vontade

O que são

Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada

por módulos, o que permite maior flexibilidade e

respeito pelos teus ritmos de aprendizagem.

O plano de estudos inclui três componentes de 

formação:

- Sociocultural;

- Científica;

- Técnica.

A conclusão de um Curso Profissional permite-te o

prosseguimento de estudos/formação num Curso de

Especialização Tecnológica ou o acesso ao ensino

superior, mediante o cumprimento dos requisitos previstos

no regulamento de acesso ao ensino superior

Plano de estudos

Qual o objetivo

Prosseguimento de 

estudos/formação
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Técnico de Turismo

Técnico de Logística

Técnico de Ação Educativa
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Técnico de Turismo
O/A Técnico/a de Turismo é o profissional que executa os serviços de informação, 

organização e animação de eventos em empresas de turismo, de reservas em 

agências de viagens e de recepção e acolhimento em unidades turísticas. 

Componentes de Formação

Formação sócio-cultural Português

Língua Estrangeira I*, II ou III (b)

Área de integração

TIC

Educação Física

Formação Científica 2 a 3 disciplinas (c)

Formação Técnica 3 a 4 disciplinas (d) 

Formação em contexto de 

trabalho (e)

Saídas Profissionais:

•Agências de viagens;

•Operadores Turísticos;

•Hotelaria;

•Outras atividades públicas ou 

privadas ligadas à atividade 

turística

Perfil Profissional:

No final dos três anos de formação, os técnicos 

diplomados possuem competências para:

•Informar os turistas sobre o património histórico 

e cultural de Portugal;

•Elaborar circuitos turísticos;

•Informar os potenciais viajantes sobre 

alojamentos, transportes, restaurantes e outros 

motivos de interesse turístico;

•Conduzir o grupo de turistas em território 

nacional;

•Desenvolver ações de promoção e 

divulgação turística;

•Receber e atender turistas nacionais e 

estrangeiros.(a) Carga horária global não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação, a 

gerir pela escola, no âmbito da sua autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da 

carga horária anual de forma a otimizar a gestão global modular e a formação em 

contexto de trabalho.

(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua 

estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino 

secundário. (*Também pode escolher Mandarim como curricular ou extra-curricular)

(c) Disciplinas científicas de base a fixar em regulamentação própria, em função das 

qualificações profissionais a adquirir.

(d) Disciplinas de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da qualificação 

profissional visada.

(e) A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de 

competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação 

profissional a adquirir
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Técnico de Ação Educativa
O/A Técnico/a de Ação Educativa é o profissional qualificado capaz de cuidar de 

crianças com idade até aos 6 anos, incluindo crianças com necessidades específicas 

de educação, durante as suas atividades quotidianas e de tempos livres, garantindo 

a sua segurança e bem-estar e promovendo o seu desenvolvimento adequado.

Componentes de 

Formação

Formação sócio-cultural Português

Língua Estrangeira I*, II ou III (b)

Área de integração

TIC

Educação Física

Formação Científica 2 a 3 disciplinas (c)

Formação Técnica 3 a 4 disciplinas (d) 

Formação em contexto de 

trabalho (e)

(a) Carga horária global não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação, a gerir pela 

escola, no âmbito da sua autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga horária anual 

de forma a otimizar a gestão global modular e a formação em contexto de trabalho.

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

ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. 

(*Também pode escolher Mandarim como curricular ou extra-curricular)

(c) Disciplinas científicas de base a fixar em regulamentação própria, em função das 

qualificações profissionais a adquirir.

(d) Disciplinas de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da qualificação 

profissional visada.

(e) A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de competências 

técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir

Perfil Profissional:
No final dos três anos de formação, este técnico será 
capaz de:
•Colaborar e/ou executar a planificação das 
atividades pedagógicas e lúdicas nos diversos 
contextos em que atua, tendo em conta as 
necessidades educativas e a idade das crianças ao 
seu cuidado;
•Cuidar de crianças em creches, jardins-de-infância e 
estabelecimentos similares; Cuidar de crianças em 
Atividades de Tempo Livres (ATL);
•Cuidar de crianças com necessidades específicas de 
educação, colaborando na programação, no 
desenvolvimento e no acompanhamento das suas 
atividades quotidianas e de tempos livres;
•Assegurar as condições de higiene, segurança e 
organização do local onde as crianças se encontram, 
bem como, dos brinquedos e outros materiais 
utilizados;
•Informar os encarregados de educação e/ou o/a 
Educador/a de Infância sobre eventuais problemas 
de saúde ou outros respeitantes às rotinas diárias da 
criança.

Saídas Profissionais:

•Creches e jardins de infância;

•Centros de ATL;

•Instituições Solidariedade Social

•Escolas 
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Técnico de Logística
O/A Técnico/a de Logística é o profissional qualificado para assegurar o adequado 

funcionamento das atividades logísticas das empresas, contribuindo para a 

otimização dos fluxos de informação, serviços, matérias-primas, bem como produtos 

acabados, tendo em conta as normas de qualidade, higiene, segurança, saúde e 

ambiente no trabalho.

Componentes de Formação

Formação sócio-cultural Português

Língua Estrangeira I*, II ou III (b)

Área de integração

TIC

Educação Física

Formação Científica 2 a 3 disciplinas (c)

Formação Técnica 3 a 4 disciplinas (d) 

Formação em contexto de 
trabalho (e)

a) Carga horária global não compartimentada pelos três anos do ciclo de 

formação, a gerir pela escola, no âmbito da sua autonomia pedagógica, 

acautelando o equilíbrio da carga horária anual de forma a otimizar a gestão 

global modular e a formação em contexto de trabalho.

(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua 

estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no 

ensino secundário. (*Também pode escolher Mandarim como curricular ou extra-curricular)

(c) Disciplinas científicas de base a fixar em regulamentação própria, em função 

das qualificações profissionais a adquirir.

(d) Disciplinas de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da 

qualificação profissional visada.

(e) A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de 

competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a 

qualificação profissional a adquirir

Saídas Profissionais:

•Indústria

•Empresas na área da distribuição e transportes

•Serviços de consultoria 

•Empresas na área das comunicações e 

tecnologias de informação

Perfil Profissional:

No final dos três anos de formação, este técnico 

será capaz de:

•Analisar as necessidades da organização, de 

forma a implementar as soluções logísticas mais 

adequadas aos objetivos, estratégias e recursos da 

empresa

•Coordenar e supervisionara as atividades de 

recepção, preparação de encomendas, 

armazenagem e expedição de acordo com as 

normas de qualidade, higiene, segurança, 

ambiente e as relações de trabalho

• Assegurar a gestão de stocks.

•Coordenar e executar operações de 

movimentação, manobra e operação de 

empilhadores de acordo com as regras e normas 

estabelecidas

•Apoiar o serviço de assistência a clientes, prestand

o as informações necessárias e adequando o serviç

o logístico às necessidades do cliente.
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Se tiveres dúvidas, 

questiona, procura, 

explora…

Deixo-te alguns sites 

que te podem ser 

úteis   

https://www.forum.pt/anqep/terminaste-o-9-ano-e-agora

https://www.forum.pt/escolas/ja-sabes-que-area-queres-seguir

http://www.anqep.gov.pt/

https://www.dge.mec.pt/

Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, IP
http://www.anqep.gov.pt/

Direção Geral da Educação
https://www.dge.mec.pt/

Fontes:
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Esclarece as tuas dúvidas!
Escolhe, em consciência!
Das tuas opções,
hoje,
depende o teu futuro,
amanhã!


