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Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

O presente decreto -lei estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios 
orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a 
garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e 
atitudes que contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória. 
 

Artigo 7.º 
Ofertas educativas e formativas 

(…) 
3 — As ofertas educativas e formativas do ensino secundário visam proporcionar aos alunos 
uma formação e aprendizagens diversificadas, de acordo com os seus interesses reconhecendo 
que todos têm capacidade e podem optar por qualquer oferta educativa e formativa 
disponível, com vista ao prosseguimento de estudos e ou à inserção no mercado do trabalho. 
4 — São ofertas educativas e formativas do ensino secundário: 
a) Cursos científico-humanísticos; 
b) Cursos profissionais; 
c) Cursos artísticos especializados; 
d) Cursos com planos próprios. 
 

Artigo 11.º 
Matriz curricular-base 

1 — O currículo dos ensinos básico e secundário integra planos curriculares, que apresentam o 
conjunto de componentes de currículo ou de formação, áreas disciplinares, disciplinas e 
unidades de formação de curta duração, a lecionar por ano de escolaridade, ciclo e nível de 
ensino ou formação, inscritos nas matrizes curriculares-base constantes dos anexos I a VIII ao 
presente decreto-lei e do qual fazem parte integrante. 
2 — A carga horária das componentes de currículo ou de formação, áreas disciplinares e 
disciplinas inscritas nas matrizes curriculares-base constitui um valor de referência, a gerir 
por cada escola, através da redistribuição dos tempos fixados nas matrizes, fundamentada na 
necessidade de encontrar as respostas pedagogicamente adequadas ao contexto da sua 
comunidade educativa. 
3 — Constitui exceção à carga horária entendida como valor de referência: 
a) A componente de formação artística especializada, nos cursos artísticos especializados do 
ensino básico e a componente científica e técnica artística dos cursos artísticos especializados 
do ensino secundário; 
b) A componente tecnológica dos cursos profissionais; 
c) A componente de formação em contexto de trabalho dos cursos profissionais e, quando 
exista, dos cursos artísticos especializados do ensino secundário. 
4 — Na concretização do previsto no n.º 2, as escolas devem garantir o cumprimento: 
a) Do tempo total anual por componente de currículo das matrizes curriculares-base com 
organização semanal, sendo este igual ao produto resultante da multiplicação do total da 
carga horária semanal com o número de semanas letivas do calendário escolar; 
b) Da carga horária por componente de formação prevista para o ciclo de formação nas 
matrizes curriculares-base das ofertas educativas e formativas organizadas por ciclo de 
formação. 
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Artigo 14.º 
Matrizes curriculares-base do ensino secundário 

1 — As matrizes curriculares-base das ofertas educativas e formativas do ensino secundário 
são as constantes dos anexos VI a VIII ao presente decreto-lei. 
2 — As matrizes curriculares-base integram um conjunto de disciplinas comuns nas seguintes 
componentes de formação: 
a) Geral, nos cursos científico-humanísticos e nos cursos artísticos especializados; 
b) Sociocultural, nos cursos profissionais. 
3 — As matrizes curriculares-base integram ainda as seguintes componentes de formação: 
a) Específica, nos cursos científico -humanísticos, que visa proporcionar formação científica 
consistente no domínio do respetivo curso; 
b) Científica, nos cursos artísticos especializados e nos cursos profissionais, que visa a 
aquisição e desenvolvimento de um conjunto de aprendizagens alinhadas com a 
especificidade de cada curso, designadamente o perfil profissional associado à respetiva 
qualificação, quando aplicável; 
c) Técnica artística, nos cursos artísticos especializados, e tecnológica, nos cursos 
profissionais, que visam a aquisição e desenvolvimento de um conjunto de aprendizagens, 
conhecimentos, aptidões e competências técnicas para o perfil profissional visado, quando 
aplicável; 
d) Formação em contexto de trabalho, nos cursos profissionais e, quando exista, nos cursos 
artísticos especializados, realizada em empresas ou noutras organizações, sob a forma de 
experiências de trabalho concretizadas através de estágio orientado por um tutor designado 
pela entidade de acolhimento, integrando um conjunto de atividades profissionais, que 
visam a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e 
organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir. 
4 — As componentes de formação identificadas nos números anteriores podem integrar 
disciplinas de oferta dependente do projeto educativo da escola. 
5 — As matrizes curriculares-base dos cursos científico-humanísticos, dos cursos artísticos 
especializados e dos cursos profissionais inscrevem a disciplina de Educação Moral e 
Religiosa, como componente de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
6 — As matrizes curriculares-base integram, também, a componente de formação de 
Cidadania e Desenvolvimento, de acordo com o previsto no artigo seguinte. 

Artigo 15.º 
Cidadania e Desenvolvimento 

1 — No âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, a componente Cidadania 
e Desenvolvimento é desenvolvida de acordo com o disposto nos números seguintes. 
2 — Cabe a cada escola aprovar a sua estratégia de educação para a cidadania, definindo: 
a) Os domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver em cada ciclo e ano de 
escolaridade; 
b) O modo de organização do trabalho; 
c) Os projetos a desenvolver pelos alunos que concretizam na comunidade as aprendizagens a 
desenvolver; 
d) As parcerias a estabelecer com entidades da comunidade numa perspetiva de trabalho em 
rede, com vista à concretização dos projetos; 
e) A avaliação das aprendizagens dos alunos; 
f) A avaliação da estratégia de educação para a cidadania da escola. 
3 — A componente de currículo de Cidadania e Desenvolvimento, integrando as matrizes de 
todas as ofertas educativas e formativas: 
a) Constitui-se como uma área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, com 
abordagem de natureza interdisciplinar; 
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b) Mobiliza os contributos de diferentes componentes de currículo ou de formação, áreas 
disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de curta duração, com vista ao cruzamento 
dos respetivos conteúdos com os temas da estratégia de educação para a cidadania da escola, 
através do desenvolvimento e concretização de projetos pelos alunos de cada turma. 
4 — A escola decide a forma como implementa a componente de Cidadania e 
Desenvolvimento no ensino secundário, podendo, entre outras opções, adotar: 
a) A oferta como disciplina autónoma; 
b) A prática de coadjuvação, no âmbito de uma disciplina; 
c) O funcionamento em justaposição com outra disciplina; 
d) A abordagem, no âmbito das diferentes disciplinas da matriz, dos temas e projetos, sob 
coordenação de um dos professores da turma ou grupo de alunos. 
5 — As opções previstas nas alíneas a) a c) do número anterior são desenvolvidas ao abrigo do 
previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 12.º 
 
 

Cursos profissionais | Ensino secundário 
 
Tomando por referência a matriz curricular-base e as opções relativas à autonomia e flexibilidade 
curricular, as escolas organizam o trabalho de integração e articulação curricular com vista ao 
desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. As escolas organizam os 
tempos letivos na unidade que considerem mais adequada. 
 

TEMPO LETIVO: 45 MIN 
 

Carga horária 
Carga 

horária 
Máxima 
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formação 

Componentes de formação (b)   (horas) (a) 

Sociocultural: 
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Português 320  

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 220  

Área de Integração 220  

Tecnologias de Informação e Comunicação (c) 100  

Educação Física 140  

                                          Subtotal 1000  

Científica:    

Duas a três disciplinas (d) 500  

                                          Subtotal 1500  

Tecnológica:    

UFCD (e) 1100 1300 

     

Formação em contexto de trabalho 600 840 

Educação Moral e Religiosa (g)   81 *  

Total (h)   3281 3440 

* Declaração de Retificação n.º 29-A/2018, de 4 de setembro (Corrige a carga horária anual de EMRC 
para nunca inferior a 81 horas, a distribuir pelos três anos do ciclo de formação)   
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(a)   Carga horária não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação a gerir pela escola, no 
âmbito da sua autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga anual de forma a otimizar a 
gestão modular, a formação em contexto de trabalho e o seu projeto de flexibilidade. 
(b)  O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino 
básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. 
(c)   A escola opta pelo desenvolvimento da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação ou 
por uma Oferta de Escola, de frequência obrigatória, gerindo a carga horária em função da necessidade 
de reforço das aprendizagens. 
(d)  Disciplinas científicas de base a fixar nos referenciais de formação do CNQ, em função das 
qualificações profissionais a adquirir. 
(e)   Unidades de Formação de Curta Duração desenvolvidas de acordo com os respetivos referenciais 
de formação constantes do CNQ, observando as orientações da Agência Nacional para a Qualificação e 
o Ensino Profissional, I.P., designadamente nos cursos enquadrados em regime provisório no CNQ, para 
os quais se mantêm as três a quatro disciplinas definidas nos planos de estudo publicados nas portarias 
de criação de cada curso, devendo ser aplicados os respetivos programas em vigor. 
(f)    Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação. 
(g)   Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com uma carga horária anual nunca 
inferior a 54 horas nos três anos do ciclo de formação.  
(h) A carga horária total da formação varia entre um mínimo de 3100 horas e um máximo de 3440 
horas. De modo a não ultrapassar a carga horária máxima do total da formação, deve ajustar-se a carga 
horária da formação em contexto de trabalho em função da carga horária das UFCD da componente 
tecnológica.  

 


