
 
 

 

Tapada da Torre 2230-161 Sardoal 

Telefone: 241850110   

Fax: 241850115 

 

Email:     geral@escolasardoal.com 

            director@escolasardoal.com 

Agrupamento de Escolas de Sardoal 

Para mais informações contacte os  

Serviços Administrativos do Agrupamento 

ou a página do Agrupamento em:  

 

http://www.escolasardoal.com 

 
 

Serviços Administrativos da Escola 

Certificação: 
 
Este curso confere um diploma 

de conclusão do ensino secundá-

rio e um certificado de qualifi-

cação profissional de nível 3. 

 

A conclusão deste curso permi-

te o prosseguimento de estudos 

através de: 

 

- um curso de especialização 

tecnológica; 

- um curso superior do ensino 

politécnico ou universitário. 

Ensino  

Recorrente 

Agrupamento de Escolas de Sardoal 

Curso  
Científico-Humanístico  

Ensino Recorrente  

(Línguas e Humanidades) 



   

 

Os cursos do ensino secundário 

recorrente podem ser um per-

curso indicado para si, se: 

.tem idade igual ou superior a 

18 anos; 

.Concluiu o 9º ano de escolari-

dade ou equivalente e pretende 

obter uma formação de nível 

secundário. 

 

O ensino secundário recorrente 

visa proporcionar uma segunda 

oportunidade de formação que 

permita conciliar a frequência 

de estudos com uma atividade 

profissional.  

 

O Agrupamento oferece, em re-

gime noturno, o Curso Científi-

co-Humanísticos de Línguas e 

Humanidades. 
 

Ensino Secundário 

        
 

 
 

 

 

 

Recorrente 
Matriz 

A matriz curricular do curso, com 

a carga horária semanal organizada 

em tempos de 45 minutos, é a se-

guinte: 
 

Os Cursos  C ient í f i co -

Humanísticos compreendem du-

as componentes de formação:  

a componente geral é constituí-

da por disciplinas comuns a 

qualquer curso de ensino recor-

rente de nível secundário; 

A componente específica inclui 

a frequência obrigatória de 

quatro disciplinas ao longo do 

ensino secundário - uma disci-

plina trienal, duas disciplinas 

bienais e uma disciplina anual. 

 

A modalidade de frequência é 

presencial, sendo a avaliação 

contínua e os alunos integrados 

em turmas, com sujeição ao de-

ver de assiduidade. 

 

 

Componente  

de  

formação 

Disciplinas 

Carga horária 

semanal  

10º ano 

Geral 

Português 

Inglês/Francês 

Filosofia 

 

3 

2 

3 

Específicas 

História A 

Opções: 

     Geografia A 

      MACS 

 

4 

 

4 

4 

20 Total de tempos letivos  

Organização Curricular 


