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9º ano e 
agora?



9º 
ANO

Cursos 
Científico-Humanísticos

Cursos Profissionais

Outros Cursos 
Qualificantes, por exemplo: 
Cursos Artísticos 
Especializados, Cursos de 
Aprendizagem...

12º 
ANO

12º 
ANO

+
Nível 

IV

Mestrado Integrado

ENSINO SECUNDÁRIO ENSINO SUPERIOR

Ensino Universitário

Ensino Politécnico

Doutoramento

CET
ou
CTeSP Nível V

Licenciatura 
(1º Ciclo)         

Mestrado 
(2º Ciclo)         +

Licenciatura 
(1º Ciclo)         

Mestrado 
(2º Ciclo)         

+



Opções no Secundário

Cursos Profissionais 
12º ano + qualificação nível IV

Cursos 
Científico-Humanísticos

12º Ano

Outras opções
Consulte os links 

fornecidos na apresentação



Cursos 
Científico-Humanísticos

Vocacionados para o prosseguimento de estudos de nível superior



Cursos Científico-Humanísticos
Componentes de 

Formação
Objetivos

Formação Geral Construção da identidade pessoal, social e cultural (Comum a todos os Cursos) - Português; 
Língua Estrangeira I, II ou III (Espanhol, Francês, Inglês ou Alemão); Filosofia; Educação Física.

Formação Específica A componente de formação específica é flexível e visa proporcionar formação científica 
consistente no domínio do respetivo curso - Uma disciplina trienal obrigatória (10º, 11º e 12º 
anos); Duas disciplinas bienais (10º e 11º anos); Duas disciplinas anuais (12º ano).

Cidadania e 
Desenvolvimento

A organização é decisão de escola

● Disciplina autónoma
● Em coadjuvação
● Em justaposição
● Abordagem de temas e projetos sob coordenação de um dos professores

Registo da participação nos projetos no certificado

Educação Moral e Religiosa (10.º, 11.º e 12.º anos) - Frequência Facultativa



Cursos Científico-Humanísticos
CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS*

LÍNGUAS E HUMANIDADES*

CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS*

ARTES VISUAIS

*Cursos com oferta na Escola Secundária de Mortágua



CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
Objetivos:

● Dotar o aluno de um conjunto de saberes e competências que lhe possibilita 
observar e organizar o espaço envolvente, bem como compreender a ciência e a 
tecnologia e reconhecer e relacionar as suas implicações na sociedade 
contemporânea.

● Este curso permite desenvolver, melhorar e aprofundar os conhecimentos na área 
das ciências e das tecnologias, e habilita para o tratamento e representação do 
espaço, assim como para o desenvolvimento da capacidade de visualização mental 
e representação gráfica de formas reais ou imaginadas.



CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS

Para mais informações sobre o curso de 
Ciências e Tecnologias, carregue no link abaixo:

https://www.dge.mec.pt/curso-de-ciencias-e-tecnologias-0

https://www.dge.mec.pt/curso-de-ciencias-e-tecnologias-0


Na Saúde - Ex: Cardiopneumologia; Ciências Farmacêuticas; Enfermagem; Fisioterapia; Análises 
Clínicas e Saúde Pública; Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica; Audiologia; 
Gerontologia; Medicina; Medicina Dentária; Medicina Veterinária; Neurofisiologia; Optometria; 
Ciências da Nutrição; Radiologia; Radioterapia; Reabilitação Psicomotora; Terapia da Fala; 
Psicologia...

Nas Ciências - Ex: Astronomia; Biologia; Geologia; Biomecânica; Bioquímica; Química; Ciência 
Alimentar; Estatística Aplicada; Física; Matemática; Geofísica, Energia e Ambiente...

Nas Tecnologias/Engenharias - Ex: Engenharia (Mecânica, Civil, Eletrotécnica, De Materiais, 
Têxtil, Química, Topográfica, Informática, etc); Bioengenharia; Biotecnologia; Ciências da 
Computação; Ciências e Tecnologias do Ambiente; Redes de Comunicação e Multimédia...

No Desporto: Educação Física e Desporto; Treino Desportivo…
...

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
Algumas Saídas Escolares e Profissionais com forte afinidade com este curso:



LÍNGUAS E HUMANIDADES
Objetivos:

● Dotar o aluno de um conjunto de saberes que lhe possibilita o estabelecimento de 
relações entre o passado e presente, a interpretação do mundo atual e a 
intervenção sobre a realidade e sobre o espaço em que ela se inscreve.

● Promover o desenvolvimento das competências linguísticas e comunicativa, bem 
como da capacidade de reflexão sobre as estruturas e o funcionamento da língua 
portuguesa e de línguas estrangeiras.



LÍNGUAS E HUMANIDADES

Para mais informações sobre o curso de
 Línguas e Humanidades, carregue no link abaixo:

https://www.dge.mec.pt/curso-de-linguas-e-humanidades 

https://www.dge.mec.pt/curso-de-linguas-e-humanidades


LÍNGUAS E HUMANIDADES
Algumas Saídas Escolares e Profissionais com forte afinidade com este curso:

● Animação Sociocultural
● Animação Socioeducativa
● Comunicação
● Jornalismo
● Criminologia
● Direito
● Solicitadoria
● Estudos Europeus
● Arqueologia
● Ciências da Linguagem
● Filosofia
● História
● Secretariado
● Tradução
● Educadores de Infância
● Professores do Ensino Básico

● Educação Social
● Educação Musical
● Informação Turística
● Produção Alimentar em Restauração
● Turismo
● Restauração e Catering
● Animação Turística
● Ciência da Informação
● Ciência Política e Relações Internacionais
● Estudos Gerais
● Línguas Aplicadas
● Ciência da Informação, Arquivística e 

Biblioteconómica
● Tradução e Interpretação em Língua 

Gestual Portuguesa
● ...



CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS
Objetivos:

● Dotar o aluno de um conjunto de saberes que lhe possibilita o conhecimento e a 
compreensão do mundo contemporâneo e dos seus principais problemas 
socioeconómicos.

● Este curso permite compreender conceitos básicos de ciência económica, normas 
básicas da contabilização da atividade económica das sociedades e aspetos 
relevantes da sua organização económica; conhecer os aspetos fundamentais das 
economias portuguesas e da União Europeia e compreender as dinâmicas histórica, 
geográfica, económica e social.



Para mais informações sobre o curso de
 Ciências Socioeconómicas, carregue no link abaixo:

https://www.dge.mec.pt/curso-de-ciencias-socioeconomicas

CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS

https://www.dge.mec.pt/curso-de-ciencias-socioeconomicas


CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS
Algumas Saídas Escolares e Profissionais com forte afinidade com este curso:

● Contabilidade
● Administração
● Administração Pública
● Auditoria e Fiscalidade
● Ciências Empresariais
● Economia
● Finanças
● Gestão
● Negócios Internacionais
● Comércio Internacional
● Criminologia
● Direito

● Estudos Europeus
● Secretariado
● Direção e Gestão Hoteleira
● Gestão de Atividades Turísticas
● Gestão de Recursos Humanos
● Fiscalidade
● Marketing e Publicidade
● Comunicação Empresarial
● Gestão Bancária e Seguros
● Gestão Industrial e Logística
● Gestão e Informática
● Gestão de Eventos



ARTES VISUAIS
Objetivos:

Dotar o aluno de um conjunto de saberes que lhe possibilita o desenvolvimento das 
capacidades de representação, de expressão gráfica e plástica, de comunicação visual e 
de análise das obras de arte.

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 ainda a capacidade de manipulação de materiais e técnicas 
de desenho e um correto entendimento do espaço bidimensional e tridimensional, 
contribuindo para o desenvolvimento da atividade criativa.



ARTES VISUAIS

Para mais informações sobre o curso de
 Artes Visuais, carregue no link abaixo:

https://www.dge.mec.pt/curso-de-artes-visuais 

https://www.dge.mec.pt/curso-de-artes-visuais


ARTES VISUAIS
Algumas Saídas Escolares e Profissionais com forte afinidade com este curso:

● Som e Imagem
● Designer
● Cinema
● Arquitetura Urbanista
● Arquitetura
● Artes Plásticas / Belas Artes
● Decorador / Designer de Interiores
● Joalheiro
● Fotógrafo
● Artes Gráficas

● Arte e Design
● Conservação e Restauro
● Design e Animação Multimédia
● Design Industrial
● Design de Jogos Digitais
● Multimédia
● Escultura
● Pintura
● Cenografia
● ...



NOTA: Os cursos de ensino superior indicados anteriormente, para cada um dos 

cursos científico-humanísticos, são os que  apresentam forte afinidade com cada 

um, sendo, por isso, dos mais indicados para quem pretenda, através da área em 

questão, concorrer ao ensino superior. No entanto, uma vez que o ensino 

português é bastante flexível, os candidatos poderão concorrer a muitos outros 

cursos superiores desde que satisfaçam as condições exigidas pelas instituições 

que os lecionam, de acordo com a legislação atualmente em vigor.



CURSOS PROFISSIONAIS
Percurso mais indicado para quem:
 
 - procura um ensino mais prático e voltado para o mundo do trabalho;

 - não exclui a hipótese de, mais tarde, prosseguir estudos de nível 
superior ou superior técnico-profissional.



Cursos Profissionais
Objetivos

- Contribuem para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais 
para o exercício de uma profissão;

 - Privilegiam as ofertas formativas que correspondem às necessidades de 
trabalho locais e regionais;

 - Preparam para aceder a formações pós-secundárias ou ao ensino superior, se 
for essa a vontade do aluno. 

Fonte: anqep.gov.pt



APRESENTAÇÃO
Os Cursos Profissionais têm a duração de 3 anos letivos, correspondentes aos 10º, 11º e 12º 
anos de escolaridade.

DESTINATÁRIOS

Destinam-se, principalmente, aos alunos que, tendo 
concluído o 9º ano de escolaridade ou equivalente, 
pretendam obter uma formação de nível secundário 
e, cumulativamente, uma qualificação profissional 
de nível intermédio (nível IV)

Contudo, também possibilita o prosseguimento de estudos para o ensino 
superior e formações pós secundário de âmbito técnico e profissional

Possibilita

O ingresso no 
mercado de 
trabalho

Cursos Profissionais



Componentes de 
Formação 

Objetivos 

Sociocultural Construção da identidade pessoal, social e cultural (Comum a todos os 
Cursos)

Formação Científica Aquisição e desenvolvimento de um conjunto de saberes e 
competências de base do respetivo curso 

Formação Técnica Integra um conjunto de saberes e competências técnicas e tecnológicas 
estruturantes e identificadoras de cada curso, incluindo a concretização 
da aprendizagem em contexto de trabalho (Prova de Aptidão 
Tecnológica e Estágio)

Cursos Profissionais



Cursos Profissionais



- Artes do espectáculo
- Audiovisuais e produção dos media
- Design
- Artesanato
- Filosofia, história e ciências afins
- Jornalismo
- Biblioteconomia, arquivo e documentação 
(BAD)
- Comércio
- Marketing e publicidade
- Finanças, banca e seguros
- Contabilidade e fiscalidade
- Gestão e administração
- Secretariado e trabalho administrativo

- Indústrias alimentares
- Têxtil, vestuário, calçado e couros
- Materiais (madeira, papel, plástico, vidro e 
outros)
- Indústrias extrativas
- Arquitetura e urbanismo
- Construção civil
- Produção agrícola e animal
- Floricultura e jardinagem
- Silvicultura e caça
- Pescas
- Serviços de saúde
- Ciências dentárias
- Serviços de apoio a crianças e jovens

Ciências informáticas
- Metalurgia e metalomecânica
- Eletricidade e energia
- Eletrónica e automação
- Engenharia química
- Construção e reparação de veículos a motor
- Enquadramento na organização/empresa
- Trabalho social e orientação
- Hotelaria e restauração
- Turismo e lazer
- Proteção do ambiente
- Proteção de pessoas e bens
- Segurança e higiene no trabalho

Cursos Profissionais
Distribuídos por 39 áreas de formação*

* Para mais informações, contacta as escolas profissionais da tua região, ou os links que constam nesta 
apresentação. 



Técnico de Análise Laboratorial

Técnico de Mecatrónica Automóvel

Cursos Profissionais
na Escola Secundária de Mortágua



Na nossa e
scola!



Técnico de Análises Laboratoriais
Plano de Estudos

Formação
Sociocultural

(igual para todos os cursos 
profissionais)

       

Formação Científica Formação Técnica

Português
Língua Estrangeira
Área de Integração 
Educação Física
TIC

Matemática
Física e Química

Química Aplicada
Tecnologia Química
Qualidade, Segurança e 
Ambiente 
Análises Químicas
Formação em Contexto de 
Trabalho



Técnico de Mecatrónica Automóvel
Plano de Estudos

       

Formação
Sociocultural

(igual para todos os cursos 
profissionais)

Formação Científica Formação Técnica

Português
Língua Estrangeira
Área de Integração 
Educação Física
TIC

Matemática
Física e Química

Tecnologia e Processos
Práticas Oficinais
Desenho Técnico
Organização Industrial

Formação em Contexto de 
Trabalho



Cursos Profissionais
Estágio e PAP - (Obrigatórios)

ESTÁGIO -  Primeira experiência de caráter socioprofissional, que facilita a 
integração dos alunos no mundo do trabalho.

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP), com relatório - No 12.º ano.

Necessária para efeitos de conclusão do curso.

Exige a defesa de um objeto, produção escrita ou produção de outra natureza, 
perante um júri.



Cursos Profissionais
Podem funcionar em:

● Escolas Secundárias

ou 

● Escolas Profissionais

Lista da oferta formativa: 
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2018/05/Rede-CP_2018-19-Nivel-4-QNQ_maio2018.pdf

https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2018/05/Rede-CP_2018-19-Nivel-4-QNQ_maio2018.pdf


Onde procurar informações úteis 
na INTERNET:Sobre Cursos/Formações:

www.ofertaformativa.gov.pt
www.dge.mec.pt/
www.dge.mec.pt/oferta-formativa 
www.anqep.gov.pt
www.dgeste.mec.pt/
www.forum.pt
www.iefp.pt
www.educare.pt
https://brighterfuture.joseneves.org/B
righterFuture/ 
www.youtube.com/c/DanielaMourato
PsicologaCoach 

Sobre Ensino Superior:

www.dges.mctes.pt
www.inspiringfuture.pt
http://uniarea.com/
www.forum.pt
www.maissuperior.com
www.youtube.com/c/anotaa/videos 

Sobre Profissões:

www.designthefuture.pt
https://brighterfuture.joseneves.org/BrighterFuture/ 
www.catalogo.anqep.gov.pt
http://cdp.portodigital.pt/profissoes
https://www.forum.pt/saberes/profissoes

https://www.ofertaformativa.gov.pt
http://www.dge.mec.pt/
https://www.dge.mec.pt/oferta-formativa
http://www.anqep.gov.pt
http://www.dgeste.mec.pt/
http://www.forum.pt
http://www.iefp.pt
http://www.educare.pt
https://brighterfuture.joseneves.org/BrighterFuture/
https://brighterfuture.joseneves.org/BrighterFuture/
http://www.youtube.com/c/DanielaMouratoPsicologaCoach
http://www.youtube.com/c/DanielaMouratoPsicologaCoach
http://www.dges.mctes.pt
http://www.inspiringfuture.pt
http://uniarea.com/
http://www.forum.pt
http://www.maissuperior.com
http://www.youtube.com/c/anotaa/videos
http://www.designthefuture.pt
https://brighterfuture.joseneves.org/BrighterFuture/
http://www.catalogo.anqep.gov.pt
http://cdp.portodigital.pt/profissoes
https://www.forum.pt/saberes/profissoes


Apresentação elaborada por: 
Projeto “Da Escola, Agarra a Vida” - 

Psicóloga Lília Ferreira
Serviços de Psicologia e Orientação 

Psicóloga Manuela Serpa Leal



Em caso de dúvidas, contacte-nos!

Lília Ferreira - lilia.ferreira@cm-mortagua.pt

Manuela Serpa Leal - pnd_manuela.cabrita@aemrt.pt

9º Ano, e agora?

mailto:lilia.ferreira@cm-mortagua.pt
mailto:pnd_manuela.cabrita@aemrt.pt

