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Curso Formação Geral Formação específica 

Curso Ciências e 
Tecnologia 

 

 

Português (disciplina 

trienal sujeita a exame 

nacional) 

Educação Física 

E.M.R.C. 

 

 Matemática A (disciplina 

trienal sujeita a exame 

nacional) 

 Disciplinas anuais: 

A - Biologia 

Química  

Física  

Geologia 

 

B - Psicologia B  

Inglês 

Aplicações Informáticas B 

(ver síntese pp. 4 e 5 deste 

documento). 

 

(O aluno é obrigado a escolher duas 
disciplinas, sendo que uma terá de 
ser obrigatoriamente do grupo A; 
indica a ordem de preferência) 
 

Curso Ciências 
Socioeconómicas 

Português (disciplina 

trienal sujeita a exame 

nacional) 

Educação Física 

E.M.R.C. 

 

 Matemática A (disciplina 

trienal sujeita a exame 

nacional) 

 Disciplinas anuais: 

A - Economia C 

Geografia C  

Sociologia 

 

B -  Direito 

Inglês 

Aplicações Informáticas B 

(ver síntese pp. 4 e 5 deste 

documento). 

 

(O aluno é obrigado a escolher duas 
disciplinas, sendo que uma terá de 
ser obrigatoriamente do grupo A; 
indica a ordem de preferência) 
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Curso  Artes Visuais 

Português (disciplina 

trienal sujeita a exame 

nacional) 

Educação Física 

E.M.R.C. 

 

 Desenho A (disciplina trienal 

sujeita a exame nacional) 

 Disciplinas anuais: 

 
A- Oficina de Artes 

           Oficina Multimédia B 
 
      B – Inglês 

Aplicações Informáticas B 
(ver síntese pp. 4 e 5 deste 
documento). 

  
(O aluno é obrigado a escolher duas 
disciplinas, sendo que uma terá de 
ser obrigatoriamente do grupo A; 
indica a ordem de preferência) 
 

Curso  Línguas e 
Humanidades 

Português (disciplina 

trienal sujeita a exame 

nacional) 

Educação Física 

E.M.R.C. 

 

 História A (disciplina trienal 

sujeita a exame nacional) 

 

 Disciplinas anuais: 

A - Inglês  

Sociologia 

Psicologia B 

Geografia C 

 

B –Direito 

Antropologia 

 (ver síntese pag. 6 deste 

documento). 

 

(O aluno é obrigado a escolher duas 
disciplinas, sendo que uma terá de 
ser obrigatoriamente do grupo A; 
indica a ordem de preferência). 
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Nota: 

Disciplinas Anuais: 

Informam-se os alunos que estas são as disciplinas disponíveis para abertura no ano letivo 

2015/2016. Os alunos devem escolher as disciplinas, indicando a ordem de preferência, pois a 

abertura das disciplinas estará condicionada ao número de inscritos. 

 

A partir da página 4 deste documento, apresenta-se uma síntese dos objetivos programáticos das 

disciplinas que são oferecidas, pela primeira vez, nesta escola - Aplicações Informáticas B e 

Antropologia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX (excerto) 
[a que se refere a alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º] 

Disciplinas anuais de 12.º ano 
Tabela de precedências 

Disciplinas precedentes Disciplinas de 12.º ano 
 

Biologia e Geologia 
Biologia 

Geologia 

Física e Química A ou B 
Física 

Química 

Língua Estrangeira II ou III (nível de 
iniciação) 

Língua Estrangeira II ou III (nível de 
iniciação) 

Língua Estrangeira I ou II (nível de 
continuação) 

Língua Estrangeira I ou II (nível de 
continuação) 
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Aplicações Informáticas B 12º Ano 
 

No 12º ano, esta disciplina deve ser encarada, já não como um complemento de generalidades de 

saberes associados às TIC, por mais evolutivos que possam ser (e são), mas sobretudo como um 

complemento de formação nesta área, que visa direcionar os saberes dos alunos para aplicações 

específicas da sua esfera de conhecimentos e que sirvam como pré-requisitos adicionais para um 

prosseguimento de estudos que é, sabemo-lo hoje, profundamente condicionante de mestrias de 

aprendizagem ao nível do ensino superior. 

 

 

Finalidades  
São finalidades da disciplina de Aplicações Informáticas B do 12º ano de escolaridade a consolidação 

de algumas das descritas para o 11º ano, bem como algumas finalidades específicas, nomeadamente 

de software aplicado:  

• Aprofundar a capacidade de pesquisa de informação, bem como da sua comunicação, a partir da 

utilização das tecnologias da informação e comunicação;  

• Promover o incremento das capacidades de produção colaborativa, entre as quais se salientam a 

cocriatividade e a coresponsabilidade, numa perspetiva de abertura à mudança, de compreensão 

dos fenómenos mediáticos, e de perceção do papel dos conteúdos nas TIC; 

• Adequar os saberes aplicacionais às necessidades decorrentes da formação específica;  

• Aplicar competências técnicas transdisciplinares aos problemas decorrentes das situações de 

aprendizagem, especificas do universo curricular decorrente da área e saber onde se prosseguem os 

estudos;  

• Desenvolver capacidades necessárias à manipulação de aplicações informáticas, em articulação 

com as aprendizagens de carácter específico e de outras áreas de formação inseridas no currículo;  

• Criar hábitos e atitudes conducentes a uma disponibilidade para uma aprendizagem ao longo da 

vida como condição essencial exigida para a adaptação a um crescimento acelerado de novas formas 

de comunicar, que continuamente criam novos afloramentos do saber associados ao contexto da 

sociedade do conhecimento;  

• Fomentar o interesse pela procura permanente de atualizações nas soluções encontradas, pela 

inovação e pela compreensão dos fenómenos computacionais que respondem às necessidades do 

crescimento do saber;  

• Promover o desenvolvimento de competências na utilização das tecnologias da informação e 

comunicação que permitam uma crescente literacia digital. 
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Visão Geral dos Temas/Conteúdos 
 UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO  

o Introdução 

o Conceitos fundamentais 

o Teste e controlo de erros em algoritmia – tracing 

o Estruturas de controlo  

o Arrays  

o Subrotinas o Introdução à programação orientada aos eventos  

 UNIDADE 2 – INTRODUÇÃO À TEORIA DA INTERACTIVIDADE  

o Do GUI aos ambientes imersivos o Realidade virtual  

o O conceito de interatividade  

o Características ou componentes da interatividade   

o Níveis e tipos de interatividade  

o Como avaliar soluções interativas  

o O desenho de soluções interativas  

 UNIDADE 3 – CONCEITOS BÁSICOS MULTIMÉDIA  

o Tipos de media o Conceito de multimédia  

o Modos de divulgação de conteúdos multimédia  

o Linearidade e não-linearidade  

o Tipos de produtos multimédia Tecnologias multimédia  

 UNIDADE 4 – UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS MULTIMÉDIA  

o Bases sobre teoria da cor aplicada aos sistemas digitais  

o Geração e captura de imagem  

o Formatação de texto o Aquisição e reprodução de som  

o Aquisição, edição e reprodução de vídeo  

o Animação 2D   

o Divulgação de vídeos e som via rede 
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ANTROPOLOGIA - 12º Ano 
 

A disciplina de Antropologia do 12º ano visa permitir ao aluno: 
 

 conhecer a diversidade das manifestações culturais e sociais, nas suas dimensões 

históricas e geográficas; 

 analisar as especificidades políticas, económicas e de organização social de uma 

sociedade, utilizando a perspetiva e o método comparativo; 

 analisar os pressupostos do etnocentrismo e os da crítica relativista; 

 discutir criticamente as bases dos discursos racistas e de outras modalidades de 

afirmação de superioridade cultural e social; 

 estabelecer relações dinâmicas entre contextos locais e dimensões globais; 

 compreender a dinâmica social e as tensões de mudança e de estabilidade social; 

 avaliar criticamente programas de intervenção social nos campos das minorias 

culturais, da saúde, da habitação, da educação e do património; 

 conhecer as relações entre natureza e cultura no processo de autonomização e 

desenvolvimento das sociedades humanas; 

 apreender as manifestações e a importância dos domínios simbólicos e rituais da 

sociabilidade humana, e o seu contributo para o estabelecimento e definição da 

ordem social. 

 
O programa contempla os seguintes temas: 
 

1. O que é a Antropologia? 

2. Natureza e cultura. 

3. A construção das sociedades no mundo contemporâneo e na história. 

4. Formas de organização social. 

5. A construção cultural das sociedades. 

6. Formas de poder, dominação e resistência. 

7. A diversidade das culturas humanas no passado e no presente. 

 

 

 


