
4.- DIRECÇÃO DE ESTUDOS 

Chamo-me Alberto Soria e sou o Director de Estudos da ESO numa Escola do Ensino 
Secundário.

Normalmente toda a  informação que vai receber nestes momentos,  ou posteriormente 
com a tutora de acolhimento, já foi comunicada aos pais numa reunião, a todos os alunos 
que já se tinham matriculado anteriormente ao momento em que tu te estás a matricular. 
Comprovo que curso te foi  atribuído pelo  serviço provincial  para te  incluir  num grupo 
determinado e verificar que horário tens. No horário mostro-te para que vejas que tipo de 
áreas, de disciplinas vais ter ao longo de todo o ano lectivo, e ao mesmo tempo indico-te 
onde está a tua sala de aulas e as aulas específicas. 

O ensino secundário obrigatório que estás agora a começar se estás no primeiro ano ou 
se estás em qualquer outro ano, os cursos que te faltam são de quatro anos e estes 
quatro anos estão organizados em dois ciclos: num primeiro ciclo de primeiro e segundo 
anos, e outro ciclo com o terceiro e o quatro anos. 

As áreas que vais frequentar umas são obrigatórias e outras são opcionais, dentro das 
áreas obrigatórias há umas que são muito importantes que são as áreas instrumentais 
que são a língua espanhola e a matemática. Vão-te  proporcionar uma série de bases 
para  que  tu  possas  aprender  muito  melhor  o  resto  das  disciplinas  obrigatórias  como 
ciências naturais, ciências sociais, tecnologia, música, educação física, plástica. 

Tens também outro tipo de disciplinas que são as opcionais que te abrem um leque de 
possibilidades de acordo com os teus interesses ou as aptidões que possas demonstrar, 
estas  disciplinas  opcionais  ou  áreas  opcionais  compreendem:  uma  segunda  língua 
estrangeira, iniciação profissional, também uma cultura clássica. 

Se estás já no 4º ano este leque de possibilidades abre-se-te dado que poderás escolher 
entre diversos tipos de matemática a ou b; ou então entre cinco disciplinas as quais são: 
física e química, biologia e geologia, música, plástica e tecnologia. 

O ano lectivo está dividido em três trimestres, no final de cada trimestre vais receber na 
tua  casa  informação  sobre  a  classificação  em  todas  as  áreas  e  também  sobre  o 
comportamento que tiveste nas aulas. 

O ano lectivo começa na segunda semana de Setembro e decorre até à terceira semana 
de Junho. 

Quando tiveres acabado o 4º ano tendo aprovado a todas, obterás o título de graduado 
em educação secundária, este título  dá-te possibilidade de entrar no mundo do trabalho, 
de prosseguir outro tipo de estudos como a formação profissional ou o ‘’bachillerato’’ (dois 
anos de preparação para acesso à Universidade). 

Se não repetiste na instrução primárias tens a possibilidade de repetir mais dois anos e 
permanecer até aos 18 anos. Também existe a possibilidade se tiveres mais de 16 anos e 
quiseres entrar na formação profissional que possas passar antes pelos programas de 
garantia social. 

vamos, conhece o ensino secundário


