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Calendário para a aplicação do acordo ortográfico aos manuais escolares

O calendário para a aplicação do Acordo Ortográfico aos manuais escolares contempla 
os seguintes anos letivos:

1. Ano letivo de 2011/2012:

1.º e 2.º anos de escolaridade, área curricular disciplinar de Matemática do 4.º ano de 
escolaridade, todas as disciplinas e anos de escolaridade do 2.º Ciclo do Ensino Básico 
(exceto as disciplinas de Educação Física, Educação Musical e Educação Visual e 
Tecnológica dos 5.º e 6.º anos de escolaridade e de Língua Portuguesa do 6.º ano de 
escolaridade), de Língua Portuguesa do 7.º ano de escolaridade e de Matemática do 8.º 
ano de escolaridade;

2. Ano letivo de 2012/2013i:

3.º ano de escolaridade, disciplinas de Educação Física, Educação Musical, Educação 
Visual e Educação Tecnológica do 5.º ano de escolaridade, disciplina de Português do 
6.º ano de escolaridade, todas as disciplinas do 7.º ano de escolaridade (exceto a 
disciplina de Português), disciplina de Português do 8.º ano de escolaridade e de 
Matemática do 9.º ano de escolaridade;

3. Ano letivo de 2013/2014:

4.º ano de escolaridade (exceto a área curricular disciplinar de Matemática), 
disciplinas de Educação Física, Educação Musical, Educação Visual e Educação 
Tecnológica do 6.º ano de escolaridade, todas as disciplinas do 8.º ano de escolaridade 
(exceto as disciplinas de Português e Matemática), Português do 9.º ano de 
escolaridade e todas as disciplinas do Ensino Secundário.

4. Ano letivo de 2014/2015:

Todas as disciplinas do 9.º ano de escolaridade (exceto as disciplinas de Português e 
Matemática).

                                                          

i Por força do previsto no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, foram alteradas as designações de algumas 
disciplinas, no ensino básico. Assim, a partir do ano letivo de 2012/2013, a disciplina de Língua Portuguesa passou a 
designar-se Português, a disciplina de Ciências da Natureza passou a designar-se Ciências Naturais e a disciplina de 
Educação Visual e Tecnológica do 2.º ciclo do ensino básico foi desagregada nas disciplinas de Educação Visual e 
Educação Tecnológica.  


