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ESCOLA SECUNDÁRIA  INFANTA D. MARIA 

MATRÍCULA no 10º ano   
(Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto) 

 

 
  

OFERTA FORMATIVA 

Ciências e Tecnologias Ciências Socioeconómicas Línguas e Humanidades 

FORMAÇÃO GERAL 
 

Português 

Língua Estrangeira I, II ou III (1) 

Filosofia 

Educação Física 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

Matemática A Matemática A História A 
 

Opções (a) 
 

Física e Química A  

Biologia e Geologia 

Geometria Descritiva A 

 
 

 

Opções (a) 
 

Economia A  

Geografia A 

História B 

 

 

Opções (a) 
 

Geografia A  

Latim A 

Língua Estrangeira I, II ou III 

Literatura Portuguesa 

Mat. Aplicada às C. Sociais 

Educação Moral e Religiosa - Disciplina de frequência facultativa. 
Cidadania e Desenvolvimento - área transdisciplinar. 

(1) O aluno deve indicar duas opções, por ordem de preferência: Inglês, nível de continuação, 

Alemão, Espanhol, Francês, nível de iniciação ou de continuação. 

(a) - O aluno escolhe duas disciplinas bienais.  

      - Uma vez que as disciplinas só podem funcionar com o mínimo de 20 inscrições (exceto 

Alemão e Latim A, uma vez que estas ofertas não existem em outras escolas da cidade), o 

aluno deve indicar três disciplinas por ordem de preferência.  

     - O aluno pode permutar uma das disciplinas desta formação por disciplina correspondente 

de um outro curso (adoção de um percurso formativo próprio). Contudo, desta permuta 

entre disciplinas, não pode resultar a frequência de disciplinas equivalentes ou que 

abranjam parte dos mesmos conteúdos de outras disciplinas da mesma área do saber do 

plano curricular do seu curso, em conformidade com o anexo VI da Portaria n.º 226-A/2018, 

de 7 de agosto. 

    - A adoção de um percurso formativo próprio, através da permuta de disciplinas, é feita 

mediante requerimento do encarregado de educação ou do aluno, quando maior de idade, 

à Diretora da escola, devendo ser garantido o acesso a toda a informação relevante, 

designadamente as condições de conclusão e de prosseguimento de estudos. 



                           

               

 

 Anexo VI da Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto. 


