
 
 

 

  

 

DSDC/DMDDE/2013 
 

 
Lista de Entidades Acreditadas Como Entidades Avaliadoras  

e Certificadoras de Manuais Escolares  no âmbito das 3.ª candidatura 
(2011), das 4.ª e 5.ª candidaturas (2012) e da 6.ª candidatura (2013) 

 
Por ciclo de ensino, disciplina e anos de escolaridade 

 
 

1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 
Estudo do Meio – 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade 
 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal (renovação da 
acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (renovação da 
acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 

• Escola Superior de Educação João de Deus (renovação da acreditação válida até 11 de 
setembro de 2015)  

• Universidade de Aveiro (acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 
 
 
Língua Portuguesa/Português – 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade * 
 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra (acreditação válida 
até 07 de janeiro de 2016) 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal (renovação da 
acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (renovação da 
acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 

• Escola Superior de Educação João de Deus (renovação da acreditação válida até 11 de 
setembro de 2015) 

•  PPIISD - Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti (acreditação válida até 07 de 
janeiro de 2016) 

• Universidade do Minho (acreditação válida até 7 de agosto de 2016) 
 

 
Matemática – 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade 
 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (renovação da 
acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 

• Escola Superior de Educação João de Deus (renovação da acreditação válida até 11 de 
setembro de 2015) 

• Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (renovação da acreditação válida até 07 
de janeiro de 2016) 

• Instituto Politécnico de Bragança (acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 
• Sociedade Portuguesa de Matemática (renovação da acreditação válida até 07 de janeiro de 

2016) 
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2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 
Ciências da Natureza/Ciências Naturais  – 5.º e 6.º anos de escolaridade * 
 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (acreditação válida até 
11 de setembro de 2015) 

• Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (acreditação válida até 11 de setembro de 
2015) 

• Instituto Politécnico de Bragança (acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 
• Universidade de Aveiro (acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 
 

 
História e Geografia de Portugal – 5.º e 6.º anos de escolaridade 
 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (renovação da 
acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 

• Faculdade de Letras da Universidade do Porto (acreditação válida até 11 de setembro de 
2015) 

• Universidade de Aveiro (acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 
 
 
Língua Estrangeira  (Inglês) – 5.º e 6.º anos de escolaridade 
 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (renovação da 
acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 

• Instituto Politécnico da Guarda (acreditação válida até 7 de agosto de 2016) 
 

 
Língua Portuguesa/Português – 5.º e 6.º anos de escolaridade * 
 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra (acreditação válida 
até 07 de janeiro de 2016) 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal (acreditação válida até 
13 de setembro de 2013) 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (renovação da 
acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém (renovação da 
acreditação válida até 7 de agosto de 2016) 

• Universidade da Madeira (acreditação válida até 7 de agosto de 2016) 
 
 
Matemática – 5.º e 6.º anos de escolaridade 
 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (renovação da 
acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 

• Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (renovação da acreditação válida até 07 
de janeiro de 2016) 

• Sociedade Portuguesa de Matemática (renovação da acreditação válida até 07 de janeiro de 
2016)  
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3.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 
Ciências- Naturais – 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade 
 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (acreditação válida até 7 
de agosto de 2016) 

• Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (acreditação válida até 7 de agosto de 
2016)  

• Ordem dos Biólogos (acreditação válida até 7 de agosto de 2016) 
• Universidade do Minho (acreditação válida até 7 de agosto de 2016) 

 
 
Fisico-Química – 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade 
 

• Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (acreditação válida até 7 de agosto de 
2016)  

• Sociedade Portuguesa de Física (acreditação válida até 7 de agosto de 2016)  
 
 
História  – 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade 
 
 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (acreditação válida até 7 
de agosto de 2016)  

• Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (acreditação válida até 7 de agosto de 
2016) 

• Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (acreditação válida até 7 de agosto de 2016) 
 
 
Geografia – 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade 
 

• Cooperativa de Formação e Animação Cultural (acreditação válida até 16 de setembro de 
2014) 

•  Faculdade de Letras da Universidade do Porto (acreditação válida até 16 de setembro de 
2014) 

• Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa 
(acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 

 
 
Língua Estrangeira (Alemão) – 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade 
 

• Associação Portuguesa de Professores de Alemão (acreditação válida até 16 de setembro 
de 2014) 

• Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (acreditação válida até 16 de setembro de 
2014) 

• Faculdade de Letras da Universidade do Porto (acreditação válida até 16 de setembro de 
2014) 
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Língua Estrangeira (Espanhol) – 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade 
 

• Associação Portuguesa de Professores de Espanhol Língua Estrangeira (acreditação 
válida até 16 de setembro de 2014) 

• Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (acreditação válida até 16 de setembro de 
2014) 

• Universidade de Aveiro (acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 
 
 
Língua Estrangeira (Francês) – 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade 
 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (acreditação válida até 
16 de setembro de 2014) 

• Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (acreditação válida até 16 de setembro de 
2014) 

• Universidade de Aveiro (acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 
 
 
Língua Estrangeira (Inglês) – 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade 
 

• Cooperativa de Formação e Animação Cultural (acreditação válida até 16 de setembro de 
2014) 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (acreditação válida até 
16 de setembro de 2014) 

• Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (acreditação válida até 16 de setembro de 
2014) 

 
 
Língua Portuguesa/Português  – 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade * 
 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal (acreditação válida até 
13 de setembro de 2013) 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (renovação da 
acreditação válida até 7 de agosto de 2016) 

• Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (renovação da acreditação válida até 7 de 
agosto de 2016) 

• Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (acreditação válida até 11 de setembro de 
2015) 

• Universidade do Minho (acreditação válida até 7 de agosto de 2016)  
 
 
Matemática – 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade 
 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (acreditação válida até 
11 de setembro de 2015) 

• Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (renovação da acreditação válida até 07 
de janeiro de 2016)  

• Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (renovação da acreditação válida até 11 de 
setembro de 2015) 

• Sociedade Portuguesa de Matemática (renovação da acreditação válida até 07 de janeiro de 
2016)  

• Universidade do Minho (acreditação válida até 7 de agosto de 2016)  
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Tecnologias de Informação e Comunicação  – 7.º  e 8.º anos de escolaridade 
 

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (acreditação válida até 7 
de agosto de 2016)   

• Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (acreditação válida até 7 de agosto de 
2016)  
 
 

 
Ensino Secundário 

 
 
Matemática A – 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade 
 

• Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (renovação da acreditação válida até 11 de 
setembro de 2015) 

• Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão (acreditação 
válida até 11 de setembro de 2015) 

• Instituto Superior Técnico (acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 
 

 
Matemática B – 10.º e 11.º anos de escolaridade 
 

• Instituto Superior Técnico (acreditação válida até 11 de setembro de 2015) 
 
 
Português – 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade 
 

• Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (acreditação válida até 11 de setembro de 
2015) 

• Universidade da Madeira (renovação da acreditação válida até 7 de agosto de 2016) 
• Universidade do Minho (acreditação válida até 7 de agosto de 2016)   

 

 

* De acordo com o previsto no Decreto‐Lei n.º 139/2012, de 05 de  julho,  foram alteradas as denominações de 

duas das disciplinas para as quais  são acreditadas ou viram  renovada a  sua acreditação algumas das entidades 

constantes  nesta  listagem,  tendo  sido  necessário  proceder  à  mera  atualização  das  mesmas,  mantendo‐se 

integralmente a validade de todo o procedimento de acreditação. Assim:  

‐ Onde se lê “Língua Portuguesa” deve ler‐se “Português”;  

‐ Onde se lê “Ciências da Natureza” deve ler‐se “Ciências Naturais”. 

 


