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COMPONENTES DE FORMAÇÃO

História da Cultura e das Artes
Imagem e Som A 

subtotal

Científica

DISCIPLINAS

4 4 5
4  4  -
4  4  -
4  4  4 

16 16 9

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
(x45 min)

Português
Língua Estrangeira a

Filosofia
Educação Física

subtotal

Geral

Desenho A
Projeto e Tecnologias c

Disciplina de Opção b

 Física e Química Aplicadas   
 Modelação e Animação 3D    

subtotal

TOTAL

Tecnológica

4  4 4
-  6  6
4 10/14 10/14

6  6  6
8  8  16
-  (4)  (4)

14 14/18 22/26

34 44 45

10º 11º 12º

a  O aluno deverá inscrever-se numas das seguintes Línguas Estrangeiras: Inglês Nível 6 ou Espanhol Iniciação.

b O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma única disciplina, escolhida de entre os leques  
 de opções  definidos para as componentes de formação científica ou técnico-artística, de acordo com a natureza do  
 curso e o projeto educativo da escola.

c No 12º ano, esta disciplina integra Formação em Contexto de Trabalho, optando o aluno por uma das seguintes  
 especializações: Fotografia, Vídeo e Multimédia.



SAÍDAS PROFISSIONAIS

Com a qualificação obtida neste curso, o aluno 
poderá trabalhar em setores relacionados com 
a produção audiovisual: televisão, fotografia 
ou multimédia e animação, exercendo com 
facilidade tarefas técnicas ou criativas.

PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS

O Curso de Comunicação Audiovisual confere 
ao aluno uma preparação de excelência para o 
prosseguimento de estudos em todas as áreas 
artísticas, nomeadamente nas múltiplas ofertas 
existentes nas áreas do cinema e do audiovisual, 
da comunicação, da fotografia, da multimédia e 
da animação.

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

Para concorrer ao ensino superior os alunos 
devem realizar os exames nacionais de Português 
e uma outra disciplina que terão um peso de 30% 
na sua média de acesso. 

Trabalhos realizados por alunos da Escola Artística de Soares dos Reis, na disciplina de Projeto e Tecnologias

Especializações
Fotografia, Vídeo e Multimédia

O Curso de Comunicação Audiovisual tem como objetivo proporcionar os fundamentos para uma 
apreciação crítica das diferentes vertentes da comunicação audiovisual, conferindo ao aluno 
competências técnico-artísticas ao nível da produção e realização de projetos e produtos audiovisuais. 
Este curso disponibiliza ao aluno as ferramentas necessárias para o cumprimento dos projetos, 
envolvendo-o no ambiente e na linguagem específicas de cada uma das tecnologias.

Ao aluno será exigido, no final do curso, em prova pública, a demonstração da aplicação dos 
conhecimentos da especialização escolhida, constituindo a preparação dessa prova um momento 
de elevada afirmação e interação com todos os conteúdos técnicos e artísticos que lhe foram 
proporcionados ao longo da sua formação.


