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Enquadramento 

 

O Plano Curricular do Agrupamento de Escolas de Manteigas é o documento que consagra as 

orientações do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de junho (Autonomia e Flexibilização Curricular) e 

da Lei-Quadro Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro (Educação Pré-Escolar). Assim, constituem-se 

como pilares da organização curricular do agrupamento as Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (OCEPE),  o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e 

as Aprendizagens Essenciais (AE) definidas para cada componente do currículo.    

Tendo em conta o previsto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho (Regime Jurídico da 

Educação Inclusiva), de modo permitir a todos os alunos acesso ao currículo, dando-lhes 

oportunidades para aprender, de acordo com as suas necessidades educativas, serão adotadas, 

entre outras, medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, em três níveis: medidas 

universais, medidas seletivas e medidas adicionais. 

Prioridades e Opções Curriculares Estruturantes 

 
Tendo em conta as áreas de competência definidas no PASEO, bem como as prioridades 

estabelecidas no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, no Projeto Educativo em 

vigor (Desafia-te 2020-2023) foram estabelecidas as prioridades para o desenvolvimento do 

planeamento curricular. Assim, pretende-se:  

a) A valorização das artes, das ciências, do desporto, das humanidades, das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, e do trabalho prático e experimental, bem como a integração das 

componentes de natureza regional e da comunidade local.  

 Artes: Artes Musicais no 3.º Ciclo (complemento à Educação Artística); Clube de 

Teatro; AEC de Expressão Dramática e de Expressão Plástica; coadjuvação da 

Expressão Plástica, Dramática e Musical no 1.º Ciclo e na EPE;  

 Ciências: valorização do ensino experimental nas áreas das Ciências Naturais e 

Físico-Químicas; coadjuvação no Ensino Experimental das Ciências no 1.º Ciclo; 

Clube Ciência Viva; parceria com centros Ciência Viva; parceria com instituições do 

ensino superior (Universidade da Beira Interior; Universidade de Aveiro; Instituto 

Politécnico da Guarda,…);  projeto “Magia da Matemática”, no 1.º Ciclo, no âmbito 

do apoio ao estudo; apoio ao estudo na disciplina de Matemática, no 2.º Ciclo; 
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projeto “A Matemática na ponta dos dedos” nos 2.º e 3.º ciclos; Domínios de 

Autonomia Curricular (DAC’s) com a metodologia STEAM; criação de projetos/clubes 

STEAM; 

 Desporto: coadjuvação da componente curricular de Educação Física no 1.º Ciclo e 

na Educação Pré-Escolar; Desporto Escolar; AEC’s de Atividade Física e Desportiva e 

de Xadrez; 

 Humanidades: valorização das Humanidades, apelando à importância do 

pensamento e da cultura, da consciência crítica e da ética, na era da informação, 

comunicação e do virtual, nomeadamente através do desenvolvimento de projetos e 

clubes; 

 Tecnologias de Informação e Comunicação: utilização das novas tecnologias de 

informação e comunicação de forma transversal; Informática e Iniciação à 

Programação no 1.º Ciclo, incluída nas AEC; clube de Robótica. 

  

b) A aquisição e desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação, reflexão, 

mobilização crítica e autónoma de informação, com vista à resolução de problemas e ao reforço 

da autoestima dos alunos. 

 Desenvolvimento do espírito crítico e criativo. 

 Adoção de metodologias ativas como a aprendizagem por descoberta e a 

aprendizagem por projetos. 
 

c) A promoção de experiências de comunicação e expressão em língua portuguesa e em línguas 

estrangeiras nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal.  

 Valorização da língua portuguesa, promovendo o gosto pelo seu uso correto, 

quer na produção oral, quer na produção escrita. 

 Laboratório de Línguas. 

 Apoio ao estudo destinado ao projeto “Solta a Língua” no 1.º Ciclo e a 

Português e Inglês no 2.º Ciclo.  

 Clubes da Rádio Escolar e de Leitura. 

  Concursos/atividades em articulação com a Biblioteca Escolar.  

  AEC de Inglês para os alunos dos 1.º e 2.º Anos de Escolaridade. 

 Projetos europeus (Erasmus +, eTwinning,...). 
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d) O exercício da cidadania ativa, de participação social, em contextos de partilha e de 

colaboração e de confronto de ideias sobre matérias da atualidade.  

 Valorização da Educação para a Cidadania para formar cidadãos informados, 

autónomos e civicamente ativos. 

 Incentivo à apresentação de projetos no âmbito do Orçamento Participativo. 

 Oferta Complementar destinada à Educação para a Cidadania, no 1.º ciclo. 

Os temas foram selecionados a partir dos domínios propostos pela 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. 

 Cidadania e Desenvolvimento, como disciplina com programação própria 

nos 2.º e 3.º ciclos, coordenada pelo coordenador para a cidadania, sendo 

planificada e monitorizada nos conselhos de turma. Tendo em conta os 

domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, pretende-

se que seja feita uma abordagem mobilizadora, mas sustentável para os 

recursos endógenos do concelho como fonte de rendimento e criadora de 

riqueza. 

 Educação para a Cidadania desenvolvida através de projetos dos alunos, no 

âmbito das diferentes disciplinas da matriz curricular, dos temas e projetos, sob 

coordenação de um dos professores da turma ou grupo de alunos, no ensino 

secundário, numa lógica de método projeto ou método de resolução de 

problema, os alunos ou grupos de alunos têm que apresentar um projeto de 

intervenção, no final do ano. 

 Participação nos projetos Parlamento dos Jovens, Eco-Escolas e Educar para a 

Saúde. 

 Participação em projetos no âmbito do Erasmus+ e em projetos eTwinning.  

 

e) A implementação do trabalho de projeto (STEAM) como dinâmica centrada no papel dos 

alunos enquanto autores, proporcionando aprendizagens significativas.  

 Diversificação de métodos de trabalho e de estudo, privilegiando metodologias 

ativas como a aprendizagem por descoberta e a aprendizagem por projetos, de 

forma a ajudar os alunos a superar as suas dificuldades e alcançar aprendizagens 

significativas. 
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f) Valorização dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC), enquanto  área de confluência de 

trabalho interdisciplinar e ou de articulação curricular, desenvolvidas a partir da matriz 

curricular-base de uma oferta educativa e formativa, tendo por referência os documentos 

curriculares, em resultado do exercício de autonomia e flexibilidade, sendo, para o efeito, 

convocados, total ou parcialmente, os tempos destinados a componentes de currículo, áreas 

disciplinares e disciplinas. 

Alguns Procedimentos Pedagógicos Genéricos do Agrupamento 

 

 Quando há necessidade dos docentes faltarem são incentivados a, sempre que seja 

possível, procederem a trocas e reposição das aulas. Quando as trocas ou reposição não são 

possíveis a biblioteca tem atividades preparadas para a ocupação dos alunos.  

 Os docentes têm que marcar as datas dos testes, ou de outros instrumentos de 

avaliação, a realizar até final do ano escolar. Se, por motivos organizacionais da disciplina, não 

for possível marcar datas, deverão os docentes esclarecer os encarregados de educação e 

alunos sobre o critério a seguir. Por exemplo, que os testes são realizados no final de cada 

unidade.  

 Todos os docentes têm que elaborar matrizes dos instrumentos de avaliação e fornecê-

las, previamente, aos alunos. 

 Nos documentos pessoais, utilizados na correção dos testes ou de outras formas de 

avaliação, tem que estar claro a classificação que o aluno obteve, em cada item. Estes 

documentos pessoais têm que ser objetivos, de fácil leitura e têm de estar arquivados para 

serem disponibilizados, sempre que solicitados pelo diretor ou por inspetores da IGEC; 

 No ensino secundário, nos instrumentos de avaliação deverá ser utilizada uma escala 

numérica de 0 a 20. Se, por alguma razão específica, os docentes tiverem que utilizar uma 

escala qualitativa, os alunos têm que ser informados da correspondência com a escala 

numérica.  

 A indicação do valor percentual obtido pelo aluno nos testes não é obrigatória. 

 Preferencialmente, não devem ser marcados vários testes para o mesmo dia. 
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 Os critérios de avaliação, depois de aprovados em conselho pedagógico, têm que ser 

divulgados junto dos alunos e encarregados de educação (caderneta ou caderno diário) e ficam 

disponíveis para consulta na página eletrónica do agrupamento.  

 Os conteúdos programáticos de cada componente do currículo têm por base o PASEO e 

as Aprendizagens Essenciais e são disponibilizados na página eletrónica do agrupamento. 

 Tendo em conta as caraterísticas do agrupamento, foram constituídas 4 equipas 

pedagógicas (1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Ensino Secundário), com o propósito de:  

 Gerir de forma integrada o currículo, numa lógica de ciclo de ensino. 

 Assegurar o acompanhamento educativo de todos os alunos, de modo a garantir 

a conclusão do ciclo no tempo próprio. 

 Delinear soluções pedagógicas de recuperação e melhoria das aprendizagens. 

 Potenciar o trabalho colaborativo e interdisciplinar no planeamento, realização e 

avaliação de atividades de diversificação curricular, DAC’s,… 

 Partilhar materiais, informações sobre os alunos e experiências de âmbito 

pedagógico entre os docentes. 

 Equacionar diferentes formas de “turma/grupos de aprendizagem”. 
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Organização Curricular 

 
Educação Pré-Escolar 

 
Nas orientações curriculares para a educação pré-escolar são definidas as áreas em que as 

aprendizagens estão organizadas. Assim, estão definidas as seguintes áreas:  

Formação Pessoal e Social – esta área tem muita importância neste nível educativo, em que as 

crianças têm oportunidade de participar num grupo e de iniciar a aprendizagem de atitudes e 

valores que lhes permitam tornarem-se cidadãos solidários e críticos. Nesta área, que tem 

continuidade nos outros ciclos enquanto educação para a cidadania, identificaram-se algumas 

aprendizagens globais que lhe são próprias. No entanto, tratando-se de uma área integradora, 

essas aprendizagens surgem muitas vezes também referidas, de modo mais específico em 

outras áreas, relacionadas com os seus conteúdos.  

Expressão e Comunicação – nesta área surgem os seguintes domínios:  

 Domínio da Educação Física, que privilegia uma abordagem global não especificando 

componentes.  

 Domínio da Educação Artística, que, tendo perspetivas e estratégias comuns, engloba 

diferentes linguagens, cuja especificidade determina a introdução de quatro 

subdomínios: artes visuais, jogo dramático/teatro, música e dança.  

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, que considera não só a íntima 

relação e a complementaridade entre estes dois tipos de aprendizagem da língua, mas 

também a sua especificidade, levando a apresentá-los separadamente, com a indicação 

das respetivas componentes.  

 Domínio da Matemática, onde são apresentados princípios gerais subjacentes às quatro 

componentes que integram as aprendizagens a realizar neste domínio. 

Conhecimento do Mundo - A abordagem ao Conhecimento do Mundo implica também o 

desenvolvimento de atitudes positivas na relação com os outros, nos cuidados consigo próprio, 

e a criação de hábitos de respeito pelo ambiente e pela cultura, evidenciando-se assim a sua 

inter-relação com a área de Formação Pessoal e Social.  Nesta área incluem-se também as 

ferramentas ligadas às tecnologias e meios de comunicação e informação.  
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Critérios de avaliação na Educação Pré-Escolar 

 
A avaliação na educação pré-escolar assume uma dimensão marcadamente formativa, pois 

trata-se de um processo contínuo e interpretativo, que se interessa mais pelos processos, do 

que pelos resultados. Procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de modo a 

que vá tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades que vai tendo e como as vai 

ultrapassando. A educação pré-escolar é perspetivada no sentido da educação ao longo da vida, 

assegurando à criança condições para abordar com sucesso o 1.º Ciclo. Cabe a cada educador 

avaliar, numa perspetiva formativa, os processos educativos, o desenvolvimento e as 

aprendizagens de cada criança e do grupo, tendo em conta os seguintes aspetos:   

 Interesse / motivação  

 Participação / iniciativa  

 Capacidade de organização  

 Assiduidade e/ou pontualidade  

 Criatividade  

 Espírito de observação   

 Espírito crítico / raciocínio  

O registo da observação das competências/aprendizagens de cada criança é feito em suporte 

próprio tendo por base as áreas e domínios previstos nas Áreas de Conteúdo, definidos por 

nível etário (3,4, 5 anos). 
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Matrizes Curriculares do Ensino Básico e Secundário 

 

Matriz Curricular do 1.º Ciclo 

 

1.º e 2.º ANOS 
 

 
Componente de currículo  n.º de blocos  

total 
min 

nº 
horas 

Matemática 90+90+60+60+60 360 6 

Português 90+90+60+60+60+30 390 6,5 

Estudo do Meio 60+60+60 180 3 

Educação Artística:   
  

Dança/Música 60 60 1 

Artes Visuais 60 60 1 

Expressão Dramática e Teatro 60 60 1 

Educação Física 60 60 1 

Apoio ao Estudo (Solta a Língua/Magia 
da Matemática) 

60+60 120 2 

Oferta Complementar (Cidadania e 
Desenvolvimento) 

60 60 1 

Intervalo  30+30+30+30+30 150 2,5 

  TOTAL 1500 25 

Educação Moral e Religiosa a)  60 1 

a) De frequência facultativa. 
 

 A componente de currículo Cidadania e Desenvolvimento tem caráter transversal e 

é reforçada na Oferta Complementar. Os temas foram selecionados a partir dos 

domínios propostos pela Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania: 

Sustentabilidade de Educação Ambiental, Educação para a Saúde e Sexualidade, 

Educação Rodoviária, Educação para a Segurança, Defesa e Paz e Educação para a 

Igualdade de Género. 

 As TIC têm carater transversal e são complementadas nas AEC com Informática. 

 Tendo em conta a avaliação realizada no final do PNPSE, bem como, o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória decidiu-se manter as medidas: Solta a 

Língua e A Magia da Matemática. Estas duas medidas terão lugar no tempo curricular 

de Apoio ao Estudo. 

 As componentes da Educação Artística e de Educação Física, bem como as atividades 

de Ciências Experimentais serão coadjuvadas, sempre que os recursos o permitirem. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf


Agrupamento de Escolas de Manteigas  
Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 

 
 

 
   

 

 
 11 

 
 

3.º e 4.º  ANOS 
 

 
 Componente de currículo n º de blocos  

total 
min 

nº 
horas 

Matemática 90+90+60+60+60 360 6 

Português 90+90+60+90+60+30 390 6,5 

Estudo do Meio 60+60+60 180 3 

Educação Artística:       
Dança/Música 60 60 1 

Artes Visuais 60 60 1 

Expressão Dramática e Teatro 60 60 1 

Educação Física 60 60 1 

Apoio ao Estudo 30 30 0,5 

Oferta Complementar (Cidadania e 
Desenvolvimento) 

30 30 
0,5 

Inglês 60 + 60 120 2 

Intervalo  30+30+30+30+30 150 2,5 

  TOTAL 1500 25 

Educação Moral e Religiosa a)  60 1 

a) De frequência facultativa. 
 

 A componente de currículo de Cidadania e Desenvolvimento tem caráter 

transversal e é reforçada na Oferta Complementar. Os temas foram selecionados a 

partir dos domínios propostos pela Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania: Sustentabilidade de Educação Ambiental, Educação para a Saúde e 

Sexualidade, Educação Rodoviária, Educação para a Segurança, Defesa e Paz e 

Educação para a Igualdade de Género. 

 As TIC têm caráter transversal e são complementadas na AEC de Programação. 

 As componentes da Educação Artística e de Educação Física, bem como as atividades 

de Ciências Experimentais serão coadjuvadas, sempre que os recursos o permitirem. 

 A componente do currículo Inglês é lecionada por docente desta disciplina do 

agrupamento dos ensinos básico e secundário. 
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Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo (AEC) 

 
A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, define o funcionamento das atividades de 

enriquecimento curricular (AEC). O artigo 13.º define as entidades que se podem constituir 

como entidades promotoras. Tendo em consideração que este agrupamento de escolas possui 

os recursos necessários para a sua implementação, constitui-se entidade promotora das AEC.  

As AEC decorrerão no horário após as atividades letivas, com a duração de 5 horas 

semanais para todos os anos letivos. Serão oferecidas as seguintes atividades: Atividade Física e 

Desportiva; Expressão Dramática; Expressão Plástica; Informática e Inglês (1.º e 2.º Anos); 

Programação (3.º e 4.º Anos) e Xadrez. 

A inscrição nas AEC’s é gratuita e facultativa, mas, uma vez inscritos, os alunos não 

podem desistir e estão sujeitos ao regime de assiduidade semelhante ao das atividades letivas. 
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Matriz Curricular do 2.º ciclo 

 
 

5.º ANO 
 

 Componente de currículo  

   nº de blocos x 45 min total min 

 Português 90+90+45 225 

540 
Inglês 90+45 135 

História e Geografia de Portugal 90+45 135 

Cidadania e Desenvolvimento  45 45 

Matemática 90+90+45 225 
360 

Ciências Naturais 90+45 135 

Educação Visual 90 90 

315 
Educação Tecnológica 90 90 

Educação Musical 90 90 

TIC 45 45 

Educação Física 90+45 135 135 

TOTAL 1350 1350 

Apoio ao Estudo  
(Matemática, Português e Inglês) 

45+45+45 135 

 Of. Complementar (Oficina de Saberes)  45 45 

 

Educação Moral e Religiosa a) 45 45 

a) De frequência facultativa.                                                                         1575 
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6º ANO 
 

 Componente de currículo  

   nº de blocos x 45 min total min 

 Português 90+90+45 225 

540 
Inglês 90+45 135 

História e Geografia de Portugal 90+45 135 

Cidadania e Desenvolvimento 45 45 

Matemática 90+90+45 225 
360 

Ciências Naturais 90+45 135 

Educação Visual 90 90 

315 
Educação Tecnológica 90 90 

Educação Musical 90 90 

TIC 45 45 

Educação Física 90+45 135 135 

TOTAL 1350 1350 

Apoio ao estudo (matemática, português e inglês) 45+45+45 135 

 Oferta complementar  
(Oficina de Saberes) 

45 45 

 

Educação Moral e Religiosa a) 45 45 

                                                                                                                         1575 
  Oficina de Saberes 

 

Os elementos que constituem o conselho de turma, numa lógica subjacente aos métodos de 

projeto e método de resolução de problemas, planificam com os alunos uma “ideia” que será 

operacionalizada no espaço Oficina de Saberes. Deve ser privilegiada a abordagem STEAM. 

Serão responsáveis por este tempo dois docentes da área das expressões. Pretende-se que 

seja aqui desenvolvido um(s) projeto(s) construído(s) com os docentes e restante 

comunidade educativa onde se privilegiem práticas de articulação entre as diferentes 

disciplinas, com particular enfase para Cidadania e Desenvolvimento. 
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Matriz Curricular do 3.º Ciclo 

 

 
 7.º ANO 

 Componente de currículo  

   
nº de blocos x 45 

min 
total 
min 

 Português 90+90+45 225 

495 Inglês 90+45 135 

Francês 90+45 135 

História  90+45 135 

270 Geografia 90 90 

Cidadania e Desenvolvimento 45 45 

Matemática 90+90+45 225 

495 Físico-Química 90+45 135 

Ciências Naturais 90+45 135 

Educação Visual 90 90 

225 
Complemento à Educação Artística  
(Artes Musicais) 

45 45 

TIC 90 90 

Educação Física 90+45 135 135 

  
   

TOTAL 1620 1620 

Oferta complementar (Oficina de Saberes)  45 
 

 Educação Moral e Religiosa a) 45   

     

1710 
 a) De frequência facultativa. 
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 8.º ANO 

 Componente de currículo  

   
nº de blocos x 45 

min 
total 
min 

 Português 90+90+45 225 

450 Inglês 90 90 

Francês 90+45 135 

História  90 90 

225 Geografia 90 90 

Cidadania e Desenvolvimento 45 45 

Matemática 90+90+45 225 

495 Físico-Química 90+45 135 

Ciências Naturais 90+45 135 

Educação Visual 90 90 

180 Complemento à ed artística (artes musicais) 45 45 

TIC 45 45 

Educação Física 90+45 135 135 

  
   

TOTAL 1485 1485 

Oferta complementar (Oficina de Saberes)  45 
 

 Educação Moral e Religiosa a) 45   

     

1575  
 a) De frequência facultativa. 
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 9.º ANO 

 Componente de currículo  

   
nº de blocos x 45 

min 
total 
min 

 Português 90+90+45 225 

450 Inglês 90+45 135 

Francês 90 90 

História  90+45 135 

270 Geografia 90 90 

Cidadania e Desenvolvimento 45 45 

Matemática 90+90+45 225 

495 Físico-Química 90+45 135 

Ciências Naturais 90+45 135 

Educação Visual 90 90 
135 

TIC 45 45 

Educação Física 90+45 135 135 

  
   

TOTAL 1485 1485 

Oferta complementar (Oficina de Saberes)  45 
 

 Educação Moral e Religiosa a) 45   

a) De frequência facultativa 
 1575 

 Oficina de Saberes 

 

Os elementos que constituem o conselho de turma, numa lógica subjacente aos métodos de 

projeto e método de resolução de problemas, planificam com os alunos uma “ideia” que será 

operacionalizada no espaço Oficina de Saberes. Deve ser privilegiada a abordagem STEAM. 

Serão responsáveis por este tempo dois docentes da área das expressões. Pretende-se que 

seja aqui desenvolvido um(s) projeto(s) construído(s) com os docentes e restante 

comunidade educativa onde se privilegiem práticas de articulação entre as diferentes 

disciplinas, com particular enfase para Cidadania e Desenvolvimento. 

 
Artes Musicais (7.º e 8.º anos) 

 

As Artes Musicais inserem-se na componente do currículo que respeita ao complemento à 

Educação Artística. Pretende-se que os alunos experimentem o máximo de atividades 

práticas.  
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Assim, as aulas serão dedicadas a: 

 Entoação de melodias, a uma ou duas vozes; 

 Execução de peças na flauta de bisel, a uma, duas ou mais vozes; 

 Execução de melodias e/ou acompanhamentos nos instrumentos de percussão de altura 

determinada e indeterminada; 

 Execução de ritmos utilizando os níveis corporais, instrumentos de percussão de 

altura indeterminada e objetos de materiais diversos, utilizando a Notação Tradicional e 

a Notação Percustra; 

 Composições simples, aplicando os conteúdos aprendidos durante o 2.º ciclo; 

 Apresentação, em público, de algumas peças vocais e/ou instrumentais.  
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Matriz Curricular do Ensino Secundário 
 
 

10.º ano 

Componente de Formação Geral: 

  
nº de blocos x 45 

min 
total 
min 

Português 90+90 180 

Língua estrangeira (Inglês) 90+90 180 

Filosofia 90+90 180 

Educação Física 90+90 180 

Componente de Formação Específica: 

Curso de Ciências e Tecnologias Cursos de Línguas e Humanidades 

Trienal Trienal 

  
nº de 

blocos x 
45 min 

total 
min 

  
nº de blocos 

x 45 min 
total 
min 

Matemática A 90+90+90 270 História A 90+90+90 270 

Opções: Opções: 

Bienal Bienal 
Física e 

Química A 
90+90+90+45 315 

Geografia 
A 

90+90+90+45 315 

Biologia e 
Geologia 

90+90+90+45 315 Francês 90+90+90+45 315 

  TOTAL 1620   TOTAL 1620 
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11.º ano 

Componente de Formação Geral: 

  
nº de blocos x 

45 min 
total 
min 

Português 90+90 180 

Língua estrangeira (Inglês) 90+90 180 

Filosofia 90+90 180 

Educação Física 90+90 180 

Componente de Formação Específica: 

Curso de Ciências e Tecnologias Curso de Línguas e Humanidades 

Trienal Trienal 

  
nº de 

blocos x 
45 min 

total min   
nº de 

blocos x 
45 min 

total 
min 

Matemática A 90+90+90 270 História A 90+90+90 270 

Opções: Opções: 

Bienal Bienal 
Física e Química 

A 
90+90+90+45 315 Geografia A 90+90+90+45 315 

Biologia e 
Geologia 

90+90+90+45 315 Francês 90+90+90+45 315 

  TOTAL 1620   TOTAL 1620 
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12.º ano 

Componente de Formação Geral: 

  
nº de blocos x 45 

min 
total min 

Português 90+90+45 225 

Educação Física 90+90 180 

Componente de Formação Específica: 

Curso de Ciências e Tecnologias Curso de Línguas e Humanidades 

Trienal Trienal 

  
nº de 

blocos x 
45 min 

total min   
nº de blocos 

x 45 min 
total min 

Matemática A 90+90+90 270 História A 90+90+90 270 

Opções: Opções: 

Anual Anual 

Química 90+90 180 Geografia C 90+90 180 

Biologia 90+90 180 Psicologia B 90+90 180 

  TOTAL 1035   TOTAL             1035 

 
 

 

Em todos os anos do Ensino Secundário, por opção do agrupamento, a componente de 

Cidadania e Desenvolvimento será desenvolvida através de projetos dos alunos, no âmbito das 

diferentes disciplinas da matriz curricular. A abordagem STEAM, consubstanciada no método 

projeto ou método de resolução de problema, será privilegiada. Os alunos ou grupos de alunos 

têm que desenvolver um projeto de intervenção, sob coordenação de um dos professores da 

turma, a apresentar no final do ano. 
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Percurso formativo próprio no Ensino Secundário 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º, da Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto, é permitida 

adoção de um percurso formativo próprio, através da permuta de disciplinas, nos seguintes 

termos: 

 Manutenção das 4 disciplinas da componente de formação geral: 

o Português 

o Filosofia 

o Língua estrangeira I, II ou III 

o Educação Física 

 Manutenção da disciplina trienal da componente de formação específica do respetivo curso. 

 Das duas disciplinas bienais (10.º/11.º) da componente específica: 

o 1 tem que ser da matriz do respetivo curso 

o 1 pode ser da matriz do respetivo curso ou de outro curso 

 Das duas disciplinas anuais (12.º) da componente específica: 

o 1 tem que ser da matriz do respetivo curso 

o 1 pode ser da matriz do respetivo curso ou de outro curso 

 

Para o efeito, o encarregado de educação ou do aluno, quando maior de idade, deve solicitá-lo 

através requerimento dirigido ao diretor do agrupamento, que poderá conceder autorização, 

dentro das possibilidades do agrupamento. 


