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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ABAÇÃO 

ESCOLA BÁSICA DE ABAÇÃO 

 

APRECIAÇÃO, SELEÇÃO E ADOÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES – 2021-

2022 

A adoção de manuais escolares é o resultado do processo de apreciação e seleção dos 

manuais escolares disponíveis para adoção – certificados e ainda não certificados – 

constantes da “Lista de Manuais Escolares Disponíveis”. 

A adoção dos manuais escolares é da competência do Conselho Pedagógico dos 

agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas, sob proposta dos departamentos 

curriculares em que se integre a respetiva disciplina. ( Preciso Fazer reunião de 

departamento para aprovar adoções) 

Aprovar em pedagógico depois de 14 de junho 

Neste processo são tidos em conta critérios de apreciação definidos e aprovados pelo 

Ministério de Educação e a adequação dos manuais escolares aos projetos educativos 

dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas. Os registos de apreciação, 

seleção e adoção são efetuados on-line pelos órgãos de direção, administração e gestão 

dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas, mediante acesso ao “Sistema 

de Informação de Manuais Escolares (SIME)/Módulo de Apreciação, Seleção e Adoção 

de Manuais Escolares”. 

  

1. Novas adoções 

  

7.º ano de escolaridade - Todas as disciplinas, exceto Matemática; 

10.º ano de escolaridade – Todas as disciplinas dos cursos científico-humanísticos, 

exceto Matemática A, Matemática B e MACS. 

  

2. Prazos de adoção  

  

 Período de apreciação, seleção e adoção de manuais escolares - 17 de maio a 14 

de junho de 2021;  
 Período de registo on-line da apreciação, seleção e adoção - 1 de junho a 29 de 

junho de 2021; 
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 Período de requisição on-line de manuais escolares em formatos braille e digital 

- 21 de junho a 16 de julho de 2021.  

 

3. Registo da apreciação e adoção 

o Aceder ao endereço http://area.dge.mec.pt/sime: Módulo de Apreciação, 

Seleção e Adoção; 

o Inserir o login – número de utilizador e palavra-chave da escola (os 

mesmos já utilizados em anos anteriores e atribuídos pela DGEEC); 

o Previamente ao registo dos novos manuais a apreciar, selecionar e adotar, 

no Anexo 1, no separador “Adotados (anos anteriores)” deve 

proceder-se à atualização da estimativa do número de alunos para 

cada um dos manuais já adotados em anos anteriores, em cada ano 

letivo; 
o Registar, no Anexo 1, a apreciação, seleção e adoção de manuais 

escolares. (para o ano letivo de 2021/2022); 

o Se o manual apreciado for o manual adotado, deverá ser registada, 

também no Anexo 1, a estimativa de alunos; 

o Caso sejam detetadas incorreções nos manuais apreciados, estas deverão 

ser registadas no Anexo 2; 

o Verificar e imprimir o Anexo 3 - lista dos manuais adotados - a 

publicitar nos termos da lei em vigor e da circular anual de adoção de 

manuais escolares. 

  

Anexos para Impressão (apenas como documento de trabalho): 

o Manual de Orientações 

o Anexo 1 Manuais escolares certificados  

o Anexo 1 Manuais escolares não certificados 

o Anexo 2 Registo de Incorreções Detetadas 

  

NOTA 

Relativamente aos manuais adotados em anos anteriores deverá ser atualizada no 

Anexo 1 a estimativa de alunos para todos os anos de escolaridade, de modo a 

obter a lista de manuais adotados (Anexo 3), a publicitar nos termos da lei em 

vigor e da circular anual de adoção de manuais escolares. 

  

 

http://area.dge.mec.pt/sime
https://area.dge.mec.pt/eisa_sime/Documents/Manual_orientacoes_2021_22.pdf
https://area.dge.mec.pt/eisa_sime/Documents/Anexo1b.pdf
https://area.dge.mec.pt/eisa_sime/Documents/Anexo1a.pdf
https://area.dge.mec.pt/eisa_sime/Documents/Anexo2.pdf

