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FUTUROS COM SUCESSO! 
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CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS: 

 CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS  

 CURSO DE CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS  

 CURSO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES  

 CURSO DE ARTES VISUAIS 
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Avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 4 EXAMES NACIONAIS FINAIS obrigatórios para efeitos de conclusão do curso: 
 

 11º ano de escolaridade: 

        2 Disciplinas bienais estruturantes 

   ou (1 Disciplina bienal estruturante + Filosofia) 

 

 12º ano de escolaridade: 

          Português 

         Disciplina trienal estruturante 

Modalidades Natureza Momentos 

FORMATIVA Qualitativa Ao longo do ano letivo 

SUMATIVA Interna 
Quantitativa 

(0 a 20 valores) 

No final dos períodos letivos e do ciclo de 

estudos 

SUMATIVA EXTERNA 
Quantitativa 

(0 a 20 valores) 
EXAMES NACIONAIS FINAIS (4) 

  www.dge.mec.pt 
SPO 
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http://www.dge.mec.pt/


Certificação: 

 

Após aprovação do aluno em todas as disciplinas/áreas disciplinares do plano de 

estudos: 

 
 DIPLOMA de CONCLUSÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 
 CERTIFICADO de NÍVEL  3 de QUALIFICAÇÃO do QNQ. 

 

 Permite a candidatura ao Ensino Superior (Licenciatura/Mestrado Integrado) 

através do CONCURSO NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR: 

- Implica realizar Exames Finais Nacionais que elegerem como Provas de Ingresso 

para acesso a cada curso/instituição de Ensino Superior e apresentar os pré-

requisitos exigidos. 

 

 

 Mais informações em www.dges.gov.pt 
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Destina-se especialmente aos alunos que: 

 

 Se interessam pela investigação científica, gostam de fazer 

experiências, interessam-se pela origem do universo ou por áreas 

ligadas à tecnologia. 
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CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

  www.dge.mec.pt 



Componentes de  
Formação 

Disciplinas 

Carga Horária Semanal (x 50m) 

10º 11º 12º 

GERAL 

Português 
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id
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im
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4 4 5 

Língua Estrangeira I, II ou III 3 3 --- 

Filosofia 3 3 --- 

Educação Física 3 3 3 

ESPECÍFICA 

Matemática A 5 5 6 

Escolher 
2*: 

Física e Química A 
Biologia e Geologia 
Geometria Descritiva A 

7 
7 
7 

7 
7 
7 

--- 
--- 

Escolher 
2: 

Obrigatoriamente, 1 destas opções: 

Física 
Química 
Biologia 
Geologia 

--- --- 3 

Ciência Política 
Economia C 
Psicologia B   

--- --- 3 

Educação Moral e Religiosa (facultativa) (1) (1) (1) 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS  

* A Portaria n.º  226-A/2018, de 07/08, permite a adoção de um percurso formativo próprio, através da construção de um plano de estudos 
alinhado aos seus interesses, mediante:  

- Permuta de uma disciplina bienal da componente de formação específica de um Curso Científico-Humanístico diferente do frequentado. 
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  www.dge.mec.pt 



CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

SPO 
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CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS  

Destina-se especialmente aos alunos que: 

 

 Se interessam por temas como as finanças, a importância da 

economia nas nações, implicações sociais de problemas 

económicos, comunidades económicas, etc.. 
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Componentes de  
Formação 

Disciplinas 

Carga Horária Semanal (x 50m) 

10º 11º 12º 

GERAL 

Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

e
n

vo
lv

im
en

to
 

4 4 5 

Língua Estrangeira I, II ou III 3 3 --- 

Filosofia 3 3 --- 

Educação Física 3 3 3 

ESPECÍFICA 

Matemática A 5 5 6 

Escolher 
2*: 

Economia A 
Geografia A 
História B 

6 
6 
6 

6 
6 
6 

--- 
--- 

Escolher 
2: 

Obrigatoriamente, 1 destas opções: 

Economia C 
Geografia C 
Sociologia 

--- --- 3 

Ciência Política 
Psicologia B 

--- --- 3 

Educação Moral e Religiosa (facultativa) (1) (1) (1) 

CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS 

* A Portaria n.º  226-A/2018, de 07/08, permite a adoção de um percurso formativo próprio, através da construção de um plano de estudos 
alinhado aos seus interesses, mediante:  

- Permuta de uma disciplina bienal da componente de formação específica de um Curso Científico-Humanístico diferente do frequentado. 
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CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS  

https://www.dges.gov.pt/guias/indmain.asp


LÍNGUAS e HUMANIDADES  

SPO 

Destina-se especialmente aos alunos que: 

 

 Gostam de História e estão atentos ao que se passa no mundo e 

têm uma postura crítica sobre os acontecimentos, para além de 

que gostam de línguas, apreciam ler, interpretar ou estão recetivos 

a aprender uma nova língua estrangeira.  
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  www.dge.mec.pt 



Componentes de  
Formação 

Disciplinas 

Carga Horária Semanal (x 
50m) 

10º 11º 12º 

GERAL 

Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

4 4 5 

Língua Estrangeira I, II ou III 3 3 --- 

Filosofia 3 3 --- 

Educação Física 3 3 3 

ESPECÍFICA 

História A 5 5 6 

Escolher 
2*: 

Geografia A 
Latim A 
Língua Estrangeira I, II ou III 
Literatura Portuguesa 
Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 

--- 
--- 

Escolher 
2: 

Obrigatoriamente, 1 destas opções: 
Filosofia A 
Geografia B 
Latim B 
Língua Estrangeira I, II ou III 
Literaturas de Língua Portuguesa 
Psicologia B 
Sociologia 

--- --- 3 

Ciência Política 
Economia C   

--- --- 3 

Educação Moral e Religiosa (facultativa) (1) (1) (1) 

LÍNGUAS E HUMANIDADES 
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* A Portaria n.º  226-A/2018, de 07/08, permite a adoção de um percurso formativo próprio, através da construção de um plano de estudos 
alinhado aos seus interesses, mediante:  

- Permuta de uma disciplina bienal da componente de formação específica de um Curso Científico-Humanístico diferente do frequentado. 



SPO 
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LÍNGUAS e HUMANIDADES  

http://www.dges.gov.pt/


ARTES VISUAIS  

Destina-se especialmente aos alunos que: 

 

 Gostam das artes, de matérias como geometria, de perceber as 

relações no espaço, que gostam de desenhar.  
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Componentes de  
Formação 

Disciplinas 

Carga Horária Semanal (x 50m) 

10º 11º 12º 

GERAL 

Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

e
n

vo
lv

im
en

to
 

4 4 5 

Língua Estrangeira I, II ou III 3 3 --- 

Filosofia 3 3 --- 

Educação Física 3 3 3 

ESPECÍFICA 

Desenho A 5 5 6 

Escolher 
2*: 

Geometria Descritiva A 
História e Cultura das Artes 
Matemática B 

6 
6 
6 

6 
6 
6 

--- 
--- 

Escolher 
2: 

Obrigatoriamente, 1 destas opções: 

Oficina de Artes 
Oficina Multimédia B 
Materiais e Tecnologias 

--- --- 3 

Ciência Política 
Economia C 
Psicologia B 

--- --- 3 

Educação Moral e Religiosa (facultativa) (1) (1) (1) 

ARTES VISUAIS 

* A Portaria n.º  226-A/2018, de 07/08, permite a adoção de um percurso formativo próprio, através da construção de um plano de estudos 
alinhado aos seus interesses, mediante:  

- Permuta de uma disciplina bienal da componente de formação específica de um Curso Científico-Humanístico diferente do frequentado. 
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ARTES VISUAIS  

http://www.dges.gov.pt/


 Pode-se consultar as Aprendizagens Essenciais homologadas de todas as 

disciplinas dos diferentes CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS aqui: 

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-secundario 

ENSINO SECUNDÁRIO - OFERTA EDUCATIVA 2020/2021  
CURSOS CIENTÍFICOS-HUMANÍSTICOS 
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CURSOS PROFISSIONAIS: 

 TÉCNICO/A DE MULTIMÉDIA 

 TÉCNICO/A DE COZINHA-PASTELARIA 
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Avaliação: 

 

 

 

 

 
 

 Por Módulos e Unidades de Formação de Curta Duração - UFCD; 

 
Os alunos realizarão obrigatoriamente para efeitos de conclusão do Curso: 

 Ao longo do Curso: Formação em Contexto de Trabalho (Estágio) 

 No 12.º ano: Prova de Aptidão Profissional – PAP 

Modalidades Natureza Momentos 

FORMATIVA Qualitativa Ao longo do ano letivo 

SUMATIVA INTERNA  

Da responsabilidade dos professores e dos 
órgãos de gestão pedagógica da escola 

Quantitativa 

0 a 20 valores 

No final de cada UFCD, de cada disciplina 

e do ciclo de estudos 

SPO 
  www.anqep.gov.pt 
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http://www.anqep.gov.pt/default.aspx?access=1
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DUPLA Certificação: 
 
Após aprovação do aluno em todos os Módulos/UFCD do plano de estudos, no Estágio e na Prova de 

Aptidão Profissional, assim como com uma assiduidade mínima de 90% na carga horária total das 

UFCD/ curso: 

 DIPLOMA de CONCLUSÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO; 

 CERTIFICADO de NÍVEL 4 de QUALIFICAÇÃO do QNQ. 

 Permite o ingresso no mercado de trabalho, como Técnico Intermédio, Profissional 
Altamente Qualificado ou Chefe de Equipa especializado numa profissão; 

 Permite a candidatura a Cursos Técnicos Superiores Profissionais (nível 5 do QNQ), com 
vagas até 50% reservadas para diplomados de cursos profissionalizantes de nível 
secundário (com possibilidade de prosseguimento de estudos em Licenciatura/ 
Mestrado Integrado, através de concurso especial). 

 (NOVO) Permite a candidatura ao Ensino Superior (Licenciatura/Mestrado Integrado) 
através do CONCURSO ESPECIAL AO ENSINO SUPERIOR exclusivo para os estudantes 
provenientes dos cursos profissionalizantes do nível secundário, mediante a realização 
de provas (teóricas ou práticas) nas próprias instituições de Ensino Superior às quais se 
candidatam, de acordo com  vagas exclusivas e fixadas pelas instituições de ensino 
superior para esse efeito (Decreto-Lei n.º 11/2020, 02/04/2020). 
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Componentes 
de Formação 

Disciplinas 

Total de 
Horas/ 

Referência   
(Ciclo de 

Formação) 

SO
C
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U
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320 

Inglês 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias da Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

CIENTÍFICA* 

História da Cultura e das Artes 200 

Matemática 200 

Física - Química 100 

TÉCNICA 

Técnicas de Multimédia 425 (+-) 

Design, Comunicação e Audiovisuais 275 (+-) 

Sistemas de Informação 300 (+-) 

Projeto e Produção Multimédia 100 (+-) 

Formação em contexto de trabalho (Estágio) 600 (+-) 

Educação Moral e Religiosa (facultativa) 54 

Total de Horas/Curso 3254 

TÉCNICA/O DE MULTIMÉDIA 
Área de Formação: Audiovisuais e Produção dos Media 

PERFIL DE SAÍDA: 

Conceber e desenvolver sistemas e 
produtos multimédia através de criação 
de ecrãs em 2 e 3 dimensões e da 
captação, e digitalizar, tratar e integrar 
sons e imagens, fixas e animadas, tendo 
em vista soluções de informação e 
comunicação.  

  www.catalogo.anqep.gov.pt 

* A Portaria n.º  229-A/2018, de 14/08, permite a adoção de um percurso formativo próprio, através da 
construção de um plano de estudos alinhado aos seus interesses, mediante a substituição de:  
- uma disciplina da componente científica de um Curso Profissional diferente do frequentado ; 
- uma disciplina da componente específica dos Cursos Científico-humanísticos.  
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SPO 

Componente de Formação em Contexto de Trabalho (Estágios) 
realizada em Empresas de referência local, regional e nacional: 
 

 José Raposo Fotografia  (Sátão) 

Mega SPEED – Sistemas Informáticos, Lda. (Sátão) 

 CELEUMA  - Multimédia, Lda. (Viseu) 

 Tipografia Beira Alta (Viseu) 

 Fotovisiense, Lda. (Viseu) 

 Etc. 

ENSINO SECUNDÁRIO - OFERTA EDUCATIVA 2020/2021  
CURSO PROFISSIONAL 
TÉCNICA/O DE MULTIMÉDIA 



Micael Sousa 

- Técnico de Multimédia (nível 4 do QNQ) 

(ESFROV: ciclo de formação 2014/2017) 

- Freelancer 

 
 

 

“O curso profissional facilitou a minha entrada no mercado de trabalho começando por estagiar num 
estabelecimento relacionado com a minha área: a empresa José Raposo Fotografia (…). Nesta empresa estive 2 
anos a trabalhar. Atualmente, trabalho como freelancer podendo realizar trabalhos para qualquer entidade 
patronal, sem estar vinculado à mesma, e assim conhecer novos lugares e pessoas.” 
  

“(…) nós como profissionais temos de estar preparados para tudo, desde críticas, gerir o tempo, resolver os 
problemas que aparecem à última da hora,… (Ao longo do curso profissional) desenvolvi práticas importantes para 
conseguir gerir tudo isso e ter sucesso no resultado final”. 
  

“As vantagens (e razões para um/a aluno/a do 9º ano escolher um curso profissional) que destacaria são uma 
entrada mais rápida para o mundo do trabalho e tudo começando por um estágio e o conhecimento que se pode 
adquirir tanto no curso como no estágio, assim como conhecer pessoas novas”. 
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Inês Azougado  

- Técnica de Multimédia (nível 4 do QNQ) 

 (ESFROV: ciclo de formação 2014/2017) 

- Estudante no 3º ano da Licenciatura de Tecnologias e Design de Multimédia - 

Instituto Politécnico de Viseu (nível 6 do QNQ) 

  

 

 
“Quem frequentar um curso profissional na área onde pretende ingressar no ensino superior terá uma vantagem 
comparativamente com muitos alunos (…) porque já temos alguns ou muitos conhecimentos da área que para os 
outros alunos são uma novidade e que acaba por ser um choque ter tanta informação nova para adquirir em tão 
pouco tempo.” 

 

“Grande parte dos programas com que aprendi a trabalhar no curso profissional são programas que tenho 
utilizado bastante ao longo da minha licenciatura (…).” 

 

“(…) durante os meus dois períodos de estágio (…) também ganhei muitos conhecimentos e contactos que ainda 
hoje me são muito úteis. No final do curso profissional cada aluno tem que fazer uma PAP (Prova de Aptidão 
Profissional) que nos prepara para as futuras defesas e projetos a realizar no ensino superior.” 
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Hugo Vieira 

- Técnico de Multimédia (nível 4 do QNQ) 

(ESFROV: ciclo de formação 2014/2017) 

- Técnico Superior Profissional de Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis 
(nível 5 do QNQ) 

- Estudante no 1º ano da Licenciatura de Tecnologias e Design de Multimédia - 

Instituto Politécnico de Viseu (nível 6 do QNQ) 

  

“O curso profissional (…) permitiu melhorar as minhas capacidades técnicas para a elaboração de qualquer 

produto multimédia. No geral, (…) permite uma maior interação com o mundo do trabalho, devido ao estágio 

profissional, permite o contacto com diversas empresas e entidades, facilita ainda a entrada no mercado de 

trabalho e ajuda no ingresso (no ensino superior) para dar seguimento aos estudos. “ 

 

“O curso profissional (…) permitiu-me desenvolver diversas competências, como a autonomia, a criatividade, a 

gestão do tempo e a comunicação com outras pessoas ou entre elementos de um grupo de trabalho. Todas estas 

competências (…) ajudam muito, pois quando existe uma grande quantidade de trabalhos e exames para fazer, é 

necessário haver organização e gestão do tempo para que no final seja tudo concluído com sucesso.” 

SPO 
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Tatiana Rocha 
- Técnica de Multimédia (nível 4 do QNQ) 

(ciclo de formação 2016/2019 - ESFROV) 

- Estudante no 1º ano do Curso Técnico Superior Profissional (TESP) 

Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis com a Licenciatura em 

Engenharia Informática, integrado no Programa Bright Start , uma parceria do 

Instituto Politécnico de Viseu e a empresa Deloitte (nível 5/6 do QNQ) 

 

“O curso (profissional) desenvolveu em mim autoconfiança, iniciativa, criatividade, inovação. Ajudou-me a 

planear e a organizar melhor tarefas e projetos, a ter uma gestão de tempo em entregas de tarefas, a ter uma 

capacidade para resolução de problemas mais eficaz, mas principalmente a saber trabalhar em equipa e a 

comunicar melhor. Através destes recursos (…) foi-me possível ir mais além, permitiu-me a entrada no curso TESP 

que futuramente me irá dar acesso a uma licenciatura e a um futuro mais estável.” 

 

 “(…) um curso profissional é (…) trabalhoso e (…) aprendemos muito mais sobre a vida e sobre como gerir o 

trabalho em 3 anos, é aprender sobre nós e aprender a respeitar o mundo lá fora.” 

 

“(…) com um curso profissional já temos uma porta aberta para o mundo de trabalho, existe maior oportunidade 

de trabalho (…)”. 

SPO 
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Componentes 
de Formação 

Disciplinas 

Total de 
Horas/ 

Referência   
(Ciclo de 

Formação) 

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L 

Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

e
n

vo
lv

im
en

to
 

320 

Inglês 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias da Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

CIENTÍFICA* 

Economia 200 

Matemática 200 

Psicologia 100 

TÉCNICA 

Serviços de Cozinha-Pastelaria  800 (+-) 

Gestão e Controlo 150 (+-) 

Tecnologia Alimentar 125 (+-) 

Comunicar em Francês/Inglês 100 (+-) 

Formação em contexto de trabalho (Estágio) 600 (+-) 

Educação Moral e Religiosa (facultativa) 54 

Total de horas/Curso 3254 

PERFIL DE SAÍDA: 

Planear, coordenar, e executar as atividades 
de produção de cozinha-pastelaria, 
respeitando as normas de higiene e 
segurança, em estabelecimentos de 
restauração e bebidas. 
 

TÉCNICA/O DE COZINHA – PASTELARIA 
Área de Formação: Hotelaria e Restauração 

* A Portaria n.º  229-A/2018, de 14/08, permite a adoção de um percurso formativo próprio, através da 
construção de um plano de estudos alinhado aos seus interesses, mediante a substituição de:  
- uma disciplina da componente científica de um Curso Profissional diferente do frequentado ; 
- uma disciplina da componente específica dos Cursos Científico-humanísticos.  

SPO 
  www.catalogo.anqep.gov.pt 
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http://www.catalogo.anqep.gov.pt/PDF/QualificacaoReferencialPDF/7163/CP/duplacertificacao/811183_RefCP
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Componente de Formação em Contexto de Trabalho (Estágios) 
realizada em Empresas de referência local, regional e nacional:  
 

 Restaurante O Reis  (Sátão) 

 Pastelaria Capuchinha do Rossio (Viseu) 

 Pousada de Viseu – Grupo Pestana (Viseu) 

 Vintage House Hotel (Pinhão) 

 The Yeatman Hotel – Porto (Gaia) 

 Etc. 
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Paulo Lopes  
- Técnico de Cozinha-Pastelaria (nível 4 do QNQ) 

(ESFROV: ciclo de formação 2013/2016)  

- Cozinheiro de 1ª no Restaurante Taberna da Adega - Nelas 

 

 

 

“O curso profissional facilitou a minha entrada no mercado de trabalho, pois com os estágios conhecemos 

pessoas que nos ajudam, ensinam e nos tornam melhores profissionais. Também podem um dia ser locais onde 

possamos ficar a trabalhar no fim do curso.” 

“No meu caso não segui os estudos, pois tive a possibilidade de ficar a trabalhar logo após ter terminado o 

curso.” 

“Durante o curso profissional criei várias competências, (entre as quais) acreditarmos em nós e no nosso 

trabalho, sabermos o que somos e o que não somos capazes de fazer, (…) saber expressar-nos com os outros 

para podermos defender as nossas ideias. Dar ideias de coisas novas, saber discuti-las com a nossa equipa e 

saber ouvir e aceitar as ideias dos outros. Nunca parar de estudar e criar ideias novas, isso pode-nos ajudar a 

resolver problemas que surgem no dia-a-dia de trabalho.” 

“Acredito que se não tivesse seguido o curso profissional não estaria a fazer aquilo que gosto e me realiza na 

minha vida profissional.” 

“Para quem está no 9º ano só posso dar um conselho: sigam algo que gostem, que vos realize e faça feliz. Um 

curso profissional abre-vos portas para realizarem sonhos (…).” 
SPO 
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Fabiana Ribeiro 

- Técnica de Cozinha-Pastelaria (nível 4 do QNQ) 

(ESFROV : ciclo de formação 2016/2019)  

-Estudante no 1º ano do Curso de Especialização Tecnológica (CET) em Gestão 

e Produção de Pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo Douro-Lamego 
(nível 5 do QNQ) 

 

“O curso profissional (…) ajudou-me a fazer os exames (para a candidatura ao CET na Escola de Hotelaria e Turismo 

Douro-Lamego) através da sabedoria que fui adquirir durante os três anos que estudei. Ainda hoje me ajuda a ter 

vantagem perante alguns alunos da escola, pois eu já tenho bases que me levam a desenrascar em alguns 

assuntos.” 

 

“No curso profissional desenvolvi importantes competências pessoais, como por exemplo, responsabilidade, 

trabalho de equipa, poder da comunicação, capacidade da resolução de problemas, gestão do tempo, organização, 

resiliência e a criatividade. No meu atual curso todas essas competências são importantes, pois durante o nosso 

dia-a-dia precisamos delas e também as vamos melhorando cada vez mais.” 

 

“Caso não tivesse estudado um curso profissional, eu não teria a hipótese de seguir estudos na área que eu gosto e 

talvez nunca tivesse descoberto a minha verdadeira paixão, que é a pastelaria.” 

 

“Com um curso profissional é quase garantido emprego (…), ganhamos mais conhecimento e quanto mais melhor. 

Ajuda-nos a crescer e dar a valor a certas coisas da vida. Somos tratados de maneira mais profissional e vistos de 

outra maneira, ou seja, somos capazes de fazer qualquer coisa.” SPO 
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Faz uma escolha vocacional informada, 

consciente e fundamentada. 

SPO 

A psicóloga dos Serviços de Psicologia e Orientação pode ajudar (spo@escolasdesatao.pt) 
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Constrói projetos pessoais para o FUTURO com SUCESSO! 
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