Matrículas no 12.º ano - Ano letivo 2018/2019
Elencos das disciplinas de opção

Curso científico-humanístico de Ciências
e Tecnologias
Alunos do 11.º Ano -Turmas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12
Disciplinas

Carga horária
semanal/
(x 90 minutos)

Conj.de opções a):

Opções

1)

Biologia 2)

2

Geologia 2)

2

Física 2)

2

Química 2)

2

Conj.de opções b):
Psicologia B

2

L Est. I, II ou III 3)

2

Observações:
1) O aluno escolhe duas disciplinas, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto
de opções a).
2) Só poderão inscrever-se em Biologia ou em Geologia, os alunos que tiverem
concluído com aproveitamento, no 11º Ano, a disciplina de Biologia e Geologia; só
poderão inscrever-se em Química ou em Física, os alunos que tiverem concluído
com aproveitamento, no 11º Ano, a disciplina de Física e Química A.
3) O aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação
geral dos 10.º e 11.º anos, só podendo escolher esta disciplina se a tiver concluído
com aproveitamento.

Atenção:
. Nas disciplinas de opção não há lugar à realização de exames nacionais, pelo
que estas não se constituem como provas de ingresso. Assim, se na mesma
turma os alunos escolherem diversas disciplinas de opção, serão oferecidas as
disciplinas que correspondam à preferência da maioria dos alunos. Deste
modo, os alunos poderão ter de mudar de turma para ficarem matriculados nas
disciplinas da sua preferência.

Matrículas no 12.º ano - Ano letivo 2018/2019
Elencos das disciplinas de opção

Curso científico-humanístico de Ciências
e Tecnologias
Alunos do 11º Ano – Turmas 13, 14 e 15

Disciplinas

Opções 1)

Carga horária
semanal/
(x 90 minutos)

Conj. de opções a):
Física 2)

2

Química 2)

2

Conj. de opções b):
L. Est. I, II ou III 2)

2

Aplicações Informáticas B

2

Psicologia B

2

Observações:
O aluno escolhe duas disciplinas, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto
de opções a).
2) Só poderão inscrever-se em Física, em Química ou em Língua Estrangeira, os
alunos que tiverem concluído, no 11.º ano, com aproveitamento as disciplinas de
Física e Química A ou a Língua Estrangeira da componente de formação geral.
1)

Atenção:
. Nas disciplinas de opção não há lugar à realização de exames nacionais, pelo
que estas não se constituem como provas de ingresso. Assim, se na mesma
turma os alunos escolherem diversas disciplinas de opção, serão oferecidas as
disciplinas que correspondam à preferência da maioria dos alunos. Deste
modo, os alunos poderão ter de mudar de turma para ficarem matriculados nas
disciplinas da sua preferência.

Matrículas no 12.º ano - Ano letivo 2018/2019
Elencos das disciplinas de opção

Curso científico-humanístico de Artes
Visuais

Alunos do 11º Ano – Turma 20

Disciplinas

Opções

Carga horária
semanal/
(x 90 minutos)

▪ Oficina de Artes
ou
Oficina Multimédia B

2

Conj. de opções a):

2

▪ Aplicações Informáticas B

2

2

▪ L. Est. I, II ou III b)

Observações:
a)
b)

O aluno escolhe uma disciplina.
O aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na componente de
formação geral dos 10.º e 11.ºanos, só podendo inscrever-se nesta disciplina
se a tiver concluído com aproveitamento.

Atenção:
. Nas disciplinas de opção não há lugar à realização de exames nacionais, pelo
que estas não se constituem como provas de ingresso.
. Para além de Oficina de Artes será oferecida a disciplina que corresponde à
preferência da maioritária dos alunos.

Matrículas no 12.º ano - Ano letivo 2018/2019
Elencos das disciplinas de opção

Curso científico-humanístico de Ciências
Socioeconómicas

Alunos do 11.º Ano – Turma 30, 31 e 32

Disciplinas

Opções 1)

Carga horária semanal/
(x 90 minutos)

Conj.de opções a):
Economia C
2
Geografia C
2
Sociologia
2
Conj. de opções b):
Direito

2

L. Est. I, II ou III 2)

2

Observações:
O aluno escolhe duas disciplinas, sendo uma delas obrigatoriamente do
conjunto de opções a).
2) O aluno deverá escolher a disciplina estrangeira da componente de
formação geral dos 10.º e 11.ºanos, só podendo escolher esta disciplina se a
tiver concluído com aproveitamento.
1)

Atenção:
. Nas disciplinas de opção não há lugar à realização de exames nacionais, pelo
que estas não se constituem como provas de ingresso. Assim, se na mesma
turma os alunos escolherem diversas disciplinas de opção, serão oferecidas as
disciplinas que correspondam à preferência da maioria dos alunos. Deste
modo, os alunos poderão ter de mudar de turma para ficarem matriculados nas
disciplinas da sua preferência.

Matrículas no 12.º ano - Ano letivo 2018/2019
Elencos das disciplinas de opção

Curso científico-humanístico de Línguas e
Humanidades
Alunos do 11º Ano -Turmas 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47

Disciplinas

Carga horária semanal/
(x 90 minutos)

Carga horária
semanal/
(x 90 minutos)

Conj. de opções a):
Opções 1)
L Est. I, II ou III-Inglês,
Alemão ou Francês. 2)

2

Geografia C

2

Filosofia A 2)

2

Sociologia

2

Psicologia B

2

Conj. de opções b):
Direito

2

Observações:
1) O aluno escolhe duas disciplinas, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de

opções a).
2) Só poderão inscrever-se em Filosofia A e em Língua Est. I, II ou III, os alunos que

tenham concluído estas disciplinas com aproveitamento.

Atenção:
. Nas disciplinas de opção não há lugar à realização de exames nacionais, pelo que
estas não se constituem como provas de ingresso. Assim, se na mesma turma os alunos
escolherem diversas disciplinas de opção, serão oferecidas as disciplinas que
correspondam à preferência da maioria dos alunos. Deste modo, os alunos poderão

ter de mudar de turma para ficarem matriculados nas disciplinas da sua
preferência.

