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SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

Escola Secundária Rainha Dona Leonor 
  

 

ENSINO SECUNDÁRIO  

 

O 9º ano representa uma etapa na vida dos jovens que implica uma tomada de 

decisão. Para tal, é necessário conhecer os vários percursos possíveis para a 

continuação de estudos ou para o ingresso no mundo do trabalho.  

 
Depois do 9º ano há várias alternativas: tirar um curso científico humanístico, 

um curso profissional ou um curso artístico-especializado.  

 
Os cursos gerais ou científico-humanísticos são lecionados nas escolas 

secundárias, têm a duração de três anos e dão equivalência ao 12º ano. Não dão uma 

classificação profissional uma vez que o seu grande objetivo é o ingresso no ensino 

superior, procuram proporcionar aos alunos uma boa preparação em determinadas 

disciplinas, específicas de cada curso, que permitam uma boa base de conhecimentos 

para depois continuar a aprofundar e a investigar no ensino superior.  

Atualmente, há 4 cursos científico-humanísticos:  

 Curso de Ciências e Tecnologias  

 Curso de Ciências Socioeconómicas  

 Curso de Línguas e Humanidades  

 Curso de Artes Visuais  

 

Como escolher o curso científico-humanístico mais adequado? A candidatura ao 

ensino superior faz-se com base na média do ensino secundário e nas provas 

específicas exigidas por cada curso. Não é exigida, para o acesso ao ensino superior, 

a frequência de um determinado curso no ensino secundário, mas para facilitar o 
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acesso e a frequência de um determinado curso superior, é importante que o aluno 

tenha frequentado um curso onde são ministradas as disciplinas que estão fixadas 

como provas de ingresso do curso que pretendem ou que sejam especificamente 

importantes para a frequência do mesmo.  

Os cursos profissionais são administrados nas escolas profissionais, nas 

escolas secundárias e também no Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(cursos de aprendizagem). Com objetivos muito semelhantes aos anteriores mas com 

uma componente mais prática, são cursos de três anos com estágio incluído, que dão 

uma classificação profissional de nível 3 e equivalência ao 12º ano. Pretende-se 

preparar os alunos para o mundo do trabalho mas também permitem o acesso ao 

ensino superior.    

Os cursos artístico-especializados são dados em escolas especializadas de 

artes plásticas (Escola Secundária António Arroio), música ou dança (Conservatórios, 

Escolas e Academias de Música e Dança e algumas escolas profissionais). São 

especialmente direccionados para alunos que mostrem uma aptidão para estas áreas 

podendo posteriormente começar a trabalhar ou continuar para uma formação 

superior.   

 Há, ainda, cursos de educação formação que são apenas de um ou dois 

anos e dão apenas uma qualificação profissional, são da responsabilidade do Instituto 

de Emprego e Formação Profissional.  


