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Os Cursos Científico-Humanísticos são vocacionados para o prosseguimento de 

estudos de nível superior, de caráter universitário ou politécnico. Têm a duração de 3 

anos letivos correspondentes aos 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade. 

 

DESTINATÁRIOS 

Jovens com o 9.º ano de escolaridade ou equivalente. 

 

CERTIFICAÇÃO 

Conferem um diploma de conclusão do ensino secundário. 

 

CONTACTOS 

Se necessitares de esclarecimentos e estiveres interessado em frequentar os cursos 

referidos dirige-te ao Serviço de Psicologia e Orientação da escola ou coloca as tuas 

questões através do endereço electrónico: spo@avepb.pt  

Não hesites!  

 
CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

 
 

CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS 
 
 

LÍNGUAS E HUMANIDADES 
 
 

ARTES VISUAIS 
 

 

mailto:spo@avepb.pt


CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 
 

 
Componentes 
de Formação 

Disciplinas 

Carga Horária 
Semanal 

(a) 

10º 11º 12º 

Geral 

Português (d) 4 4 5* 

Líng. Est. (Inglês) 4 4 - 
Filosofia (e) 4  4* - 

Educação Física 4 4 4 

 
 
 
 

Específica 
 
 

 

Matemática A (d) 6 6  6* 
Física e Química A (e) 7  7*  

Biologia e Geologia (e) 7  7* - 
Opções (b): 
Física 

- 
 
- 

 
4 

Química  - - 4 

Biologia - - 4 

Psicologia B  - - 4 

 
Educação Moral e Religiosa 
(c) 

(2) (2) (2) 

(a) Carga horária semanal organizada em períodos de 45 minutos, assumindo a sua distribuição por anos 
de escolaridade um caráter indicativo. Em situações justificadas, a escola poderá utilizar uma diferente 
organização da carga horária semanal dos alunos, devendo contudo respeitar a carga horária indicada 
para cada ano de escolaridade. 
(b) O aluno escolhe duas disciplinas anuais. Funcionam as disciplinas com mais alunos inscritos. 
(c) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 2 × 45 minutos. 
(d) Disciplinas com obrigatoriedade de realização de exames nacionais. 
(e) Das disciplinas destacadas, o aluno terá de realizar exame a duas delas, de acordo com os seus 
interesses. 
(*) Disciplinas sujeitas a exame nacional e os anos de escolaridade em que os mesmos ocorrem. 

 
 

 
 

 
Ensino Superior: Enfermagem, Fisioterapia, Engenharia Mecânica, Medicina, Bioquímica, Ciências do 
Desporto, Engenharia e Gestão Industrial … 



CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS 
 

 
Componentes 
de Formação 

Disciplinas 

Carga Horária 
Semanal 

(a) 

10º 11º 12º 

Geral 

Português (d) 4 4 5* 
Líng. Est. I, II ou III (b) 4 4 - 
Filosofia (e) 4  4* - 

Educação Física 4 4 4 

Específica 

Matemática A (d) 6 6  6* 
Economia A (e) 6  6* - 

História B (e) 6  6* - 
Economia C (b) - - 4 

Psicologia B (b) - - 4 

 
Educação Moral e Religiosa 
(c) 

(2) (2) (2) 

(a) Carga horária semanal organizada em períodos de 45 minutos, assumindo a sua distribuição por anos 
de escolaridade um caráter indicativo. Em situações justificadas, a escola poderá utilizar uma diferente 
organização da carga horária semanal dos alunos, devendo contudo respeitar a carga horária indicada 
para cada ano de escolaridade. 
(b) Disciplinas anuais a frequentar no 12º ano. 
(c) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 2 × 45 minutos. 
(d) Disciplinas com obrigatoriedade de realização de exames nacionais. 
(e) Das disciplinas destacadas, o aluno terá de realizar exame a duas delas, de acordo com os seus 
interesses. 
(*) Disciplinas sujeitas a exame nacional e os anos de escolaridade em que os mesmos ocorrem. 
 

 
 
 
 

Ensino Superior: Economia, Marketing e Publicidade, Contabilidade, Gestão, Relações 
Internacionais… 



LÍNGUAS E HUMANIDADES 
 

 
Componentes 
de Formação 

Disciplinas 

Carga Horária 
Semanal 

(a) 

10º 11º 12º 

Geral 

Português (d) 4 4 5* 
Líng. Est. I, II ou III (b) 4 4 - 
Filosofia (e) 4  4* - 

Educação Física 4 4 4 

 
Específica 

 
 

História A (d) 6 6  6* 
Geografia A (e) 6  6* - 

Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais (e) 

6  6* - 

Geografia C (b) - - 4 

Psicologia B (b) - - 4 

 
Educação Moral e Religiosa 
(c) 

(2) (2) (2) 

(a) Carga horária semanal organizada em períodos de 45 minutos, assumindo a sua distribuição por anos 
de escolaridade um caráter indicativo. Em situações justificadas, a escola poderá utilizar uma diferente 
organização da carga horária semanal dos alunos, devendo contudo respeitar a carga horária indicada 
para cada ano de escolaridade. 
(b) Disciplinas anuais a frequentar no 12º ano. 
(c) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 2 × 45 minutos. 
(d) Disciplinas com obrigatoriedade de realização de exames nacionais. 
(e) Das disciplinas destacadas, o aluno terá de realizar exame a duas delas, de acordo com os seus 
interesses. 
(*) Disciplinas sujeitas a exame nacional e os anos de escolaridade em que os mesmos ocorrem. 

 

 

 
 

 
Ensino Superior: Direito, Serviço Social, Sociologia, Estudos Europeus, Comunicação… 



ARTES VISUAIS 
 

 
Componentes 
de Formação 

Disciplinas 

Carga Horária 
Semanal 

(a) 

10º 11º 12º 

Geral 

Português (d) 4 4 5* 

Líng. Est. (Inglês) 4 4 - 
Filosofia (e) 4  4* - 

Educação Física 4 4 4 

 
 
 
 

Específica 
 
 

 

Desenho A (d) 6 6  6*
 

História da Cultura e das 
Artes (e) 

6  6* - 

Geometria Descritiva A (e) 6  6* - 
Opções (b): 
Oficina de Artes 

- 
 
- 

 
4 

Oficina de Multimédia - - 4 

Psicologia B - - 4 

 
Educação Moral e Religiosa 
(c) 

(2) (2) (2) 

(a) Carga horária semanal organizada em períodos de 45 minutos, assumindo a sua distribuição por anos 
de escolaridade um caráter indicativo. Em situações justificadas, a escola poderá utilizar uma diferente 
organização da carga horária semanal dos alunos, devendo contudo respeitar a carga horária indicada 
para cada ano de escolaridade. 
(b) O aluno escolhe duas disciplinas anuais. Funcionam as disciplinas com mais alunos inscritos. 
(c) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 2 × 45 minutos. 
(d) Disciplinas com obrigatoriedade de realização de exames nacionais. 
(e) Das disciplinas destacadas, o aluno terá de realizar exame a duas delas, de acordo com os seus 
interesses. 
(*) Disciplinas sujeitas a exame nacional e os anos de escolaridade em que os mesmos ocorrem. 
 
 

 

 

 
Ensino Superior: Arquitetura, Design e Marketing de Moda, Design de Comunicação, Design de Produto, 

Artes Plásticas, Design Gráfico…  


