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Informações 

Manutenção dos grupos — Um aluno que venha do 6º ano para o 7º ano para a Escola Secundária Antero de 
Quental fica com os seus colegas de turma do 6º ano que escolherem as mesmas opções; 

Horários — Para os alunos do conservatório, temos turmas com horários feitos de propósito para conciliar o 
seu horário escolar com o do conservatório. 

Programa de tutoriais — Os alunos que apresentem maiores dificuldades podem ser acompanhados por um 
professor tutor que faz um acompanhamento individualizado. 

 

Plano de Estudos 

Português 

Línguas 
Estrangeiras 

(duas destas três) 

Inglês 

Francês 

Alemão 

Ciências Sociais 
e Humanas 

Geografia 

História 

Matemática 

Ciências Físico – 
Naturais 

Ciências Físico – Químicas 

Ciências Naturais 

Educação 
Artística e 

Tecnológica 

Educação Visual 

Tecnologias da Informação e da Comunicação 

Complemento à Educação Artística e Tecnológica* 

Educação Física 

Cidadania e Desenvolvimento 

Educação Moral e Religiosa ou Oferta da Escola* 

 

Ao chegar ao 7º ano têm que escolher três disciplinas: 

• uma segunda língua estrangeira (Língua Estrangeira II); 
• uma disciplina de Complemento à Educação Artística e Tecnológica; 
• Educação Moral e Religiosa ou outra disciplina dentro da Oferta da Escola. 
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Língua Estrangeira II 

No 3º Ciclo os alunos continuam com a língua estrangeira que já tinham no 2º Ciclo e têm que escolher uma 
nova língua estrangeira. 

• Alemão 
• Francês 
• Inglês 

 

Complemento à Educação Artística e Tecnológica 

No currículo do 3º Ciclo os alunos têm Educação Visual, TIC e uma terceira disciplina escolhida pelo aluno. 
Podem escolher uma das seguintes disciplinas. 

Disciplina Descrição 

Artes Plásticas 

Se sentes curiosidade pelas artes visuais e és criativo(a), podes explorar diferentes 
formas de expressão artística:  
 — Desenho, Pintura, colagem e graffiti;  
 — Fotografia e outros processos alternativos;  
 — Cerâmica. 

Dança 
Na disciplina de dança vais: dançar Hip-Hop, danças latinas, danças sociais, dança 
contemporânea; divertir-te a aprender; melhorar a coordenação; desenvolver a 
expressividade em sintonia com a música. 

Curso 
Especializado de 

Desporto: Futebol 

Pretendes aprofundar conhecimentos e desenvolver competências na área do 
desporto? Com esta disciplina terás formação desportiva em matérias e 
conteúdos técnicos e táticos inerentes à prática de uma destas modalidades 
desportivas. 
 
O aluno opta por uma destas modalidades: futebol ou voleibol.  
 
Os alunos do Curso Especializado de Desporto não têm Educação Visual. 

Curso 
Especializado de 

Desporto: Voleibol 

Educação 
Tecnológica 

Esta disciplina irá ajudar-te a desenvolver um projeto, desde o imaginar o que se 
pretende realizar até à sua concretização. Poderás desenvolver o teu projeto 
recorrendo a diversos materiais e técnicas. 

Música 

Se optares por esta disciplina, poderás aprofundar os teus conhecimentos sobre 
diversos estilos musicais (músicas do mundo; música portuguesa; pop/rock; 
rap...); interpretar, gravar e misturar as tuas canções preferidas; criar a tuas 
próprias canções; manipular o som utilizando diversas tecnologias. 

Novas Tecnologias 
e 

Empreendedorismo 

Já pensaste em aprender mais sobre dinheiro? Como usá-lo, geri-lo e aplicá-lo? E 
se aprenderes utilizando meios informativos? Queres transformar a tua ideia num 
negócio? Estás interessando? Esta é a tua disciplina!  
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Oficina de 
Animação 

A animação é fascinante para ti? Com esta disciplina poderás aprender técnicas de 
animação. Serás capaz de conceber projetos animados, explorando diversas 
técnicas. 

Robótica 

Na disciplina de Robótica, além de poderes construir e programar vários modelos 
de robôs; montar e testar circuitos eletrónicos; dar azo à imaginação e criatividade 
desenvolvendo o teu próprio robô, terás ainda a oportunidade de participar em 
eventos/competições regionais e nacionais. 

Tecnologias 
Aplicadas 

Na disciplina de Tecnologias Aplicadas irás criar animações e jogos, bem como 
aprender a criar e a editar imagens, sons e vídeos. Terás ainda a possibilidade de 
participar em projetos inclusive de âmbito internacional nomeadamente projetos 
eTwinning. 

Teatro 
Esta disciplina ajudar-te-á a desenvolver estratégias de comunicação, relações 
interpessoais, trabalho de equipa e capacidades nos domínios da expressão e 
comunicação vocal e corporal. 

 
Nota: Deste conjunto de disciplinas, só abrirão as opções que tenham número mínimo de alunos.  

 

Educação Moral e Religiosa ou Oferta da Escola 

Das disciplinas apresentadas abaixo podem escolher uma. 

Disciplina Descrição 

Educação Moral e Religiosa 
Católica (EMRC) 

A Educação Moral e Religiosa Católica é uma opção que e oferece aos 
alunos a possibilidade de reflexão sobre o seu lugar no Mundo. Permite 
que fale de si, da Adolescência, da Amizade, do Amor, da Liberdade e de 
outros temas relevantes para o seu crescimento integral. Apresenta uma 
visão cristã da Existência, da Pessoa e da Sociedade, adaptando-se aos 
tempos atuais. 

Desenvolvimento Pessoal e 
Social (DPS) 

Esta disciplina centra-se na relação com os outros, com o meio e consigo 
próprio. É um espaço de debate e reflexão com objetivo de contribuir 
para a construção da identidade e desenvolvimento da consciência 
cívica dos alunos. 

Introdução à Cultura e 
Línguas Clássicas 

Se optares por esta disciplina irás explorar a cultura a língua do mundo 
clássico, nomeadamente a cultura, história e língua dos romanos. A par 
disto poderás ficar com um grau proficiência linguística, passada pela 
Universidade de Cambridge, de reconhecimento internacional. 

 

 

 


