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OFERTAS 

 

Câmara Municipal de Viana do Castelo 

574 Ecologia. Proteção meio ambiente 

  574 CMI 

 

CMIA  
CMIA : 10 Anos de Serviço Educativo em Ambiente, Rumo à Sustentabilidade / 
apresentação José Maria Costa. - [Viana do Castelo : CMIA, 2017]. - 50 p. : il. color ; 30 
cm  
 
Educação ambiental -- CMIA / Serviço educativo  
CDU 502 CDU 574 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

62 Engenharia. Tecnologia em geral 

  62 NAV 

 

NAVIOS CONSTRUÍDOS NOS ESTALEIROS NAVAIS DE VIANA DO CASTELO SOB O 
OLHAR DO ARQ.º TELMO GOMES  
Navios construídos nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo sob o olhar do Arq.º 
Telmo Gomes = Ships built in the Viana Yard from the perspective ot the Architect 
Telmo Gomes / texto de Rui. A. Faria de Viana ; trad. Anabela Reis Alves ; fotog. 
Fundação Gil Eannes, Reprodução de aguarelas do Arq.º Telmo Gomes. - ed. 
bilingue. - Viana do Castelo : Fundação Gil Eannes : Câmara Municipal, 2017. - 80 
p. : il. ; 22x27 cm. - ISBN 978-972-588-259-7  
 
Construção naval -- Estaleiros Navais de Viana do Castelo / História local -- Viana 
do Castelo (Portugal)  
CDU 623.8(469.111) CDU  908(469.111) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

821.134.3 Literatura portuguesa 

  821.134.3 TOR 

 

TORRES, Amadeu Rodrigues, 1924-2012 
Antologia poética : Homenagem ao Prof. Doutor Cónego Amadeu Rodrigues Torres 
(Castro Gil) / Amadeu Rodrigues Torres (Castro Gil) ; org. Alípio Rodrigues Torres, 
António Manuel M. C. Costa e Sandra Morgado. - Vila de Punhe : Junta de Freguesia, 
2017. - 95 p. ; 20 cm. - Castro Gil pseudónimo de Amadeu Rodrigues Torres. - Contém 
mensagem de José Maria Costa (Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo), 
Padre Pablo António Brito Pereira de Lima (Párco de Vila de Punhe), Doutor Pe. José da 
Silva Lima (Sacerdote), António Manuel M. C. Costa (Presidente da Junta de Freguesia 
de Vila de Punhe). - Contém Síntese biográfica por Leodegário de Azevedo Filho 
(Professor Emérito da UERJ, Titular da UFRJ e Presidente da Academia Brasileira de 
Filologia)  
 
Gil, Castro, pseud., 1924-2012 / Torres, Amadeu Rodrigues, 1924-2012 / Literatura 
portuguesa -- Poesia  
CDU 821.134.3-1 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?MFN=97084&pageformat=isbd#.WWSQOLaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97288&DDB=#.WXtSe7aQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97251&DDB=#.WXtGX7aQyUk
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Prof. Ernesto Português 

ARQ - Documentação em arquivo 

 
ARQ 5147  

 

PELLICO, Silvio  
A Desditosa : Excerpto de As minhas prisões / Silvio Pellico. - Braga : Colégio de 
Regeneração, 1924 (União Gráfica) . - 15 p. ; 15 cm  
 
Escritos históricos -- Colégio de Regeneração -- Braga (Portugal)  
CDU 821.131.1-94"18"  CDU 272-75(469.112)(049.3) 

Consultar disponibilidade no Catálogo  

 

 
ARQ 5148  

 

CUNHA, Adelaide Gonçalves  
A Ditosa / Adelaide G. C.. - Braga : Colégio de Regeneração, 1926 (Tip. «Acção 
Católica») . - 34 p. ; 20 cm. - (Colegial ; 150)  
 
Escritos históricos -- Colégio de Regeneração -- Braga (Portugal)  
CDU 821.131.1-94"18" CDU 272-75(469.112)(049.3) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97143&DDB=#.WWS0rLaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97142&DDB=#.WWS2ObaQyUk


Biblioteca Julho 2017 

3 

RELATÓRIOS DE PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 

 

RPES - Mestrado Educação Pré-escolar  
  81 RPES 

 

BRITO, Ana Cristina Fernandes de  
Menino, Menina : As questões de género na Educação Pré-Escolar / Ana Cristina 
Fernandes de Brito ; orient. Ana Maria Coelho de Almeida Peixoto. - Viana do Castelo : 
[s.n], 2017. - XVIII, 167 p. : il., tabelas, fotografias ; 30 cm + CD-Rom. - Relatório Final 
da Prática de Ensino Supervisionada II, Educação Pré-escolar, Escola Superior de 
Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2017. - Consultar no Repositório 
IPVC 
 
Educação pré-escolar / Estereótipos / Igualdade de género / Relatório Final da Prática 
de Ensino Supervisionada CDU 342.74(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  82 RPES   

 

JESUS, Cláudia Sofia Oliveira de  
O Desempenho das habilidades manipulativas : Estudo de intervenção no pré-escolar 
com o recurso de material não convencional / Cláudia Sofia Oliveira de Jesus ; orient. 
Ricardo Franco Lima. - Viana do Castelo : [s.n], 2017. - [1], XIV, 116 f. : il., tabelas, 
fotografias ; 30 cm + CD-Rom. - Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada II, 
Educação Pré-escolar, Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo, 2017. - Consultar no Repositório IPVC  
 
Desenvolvimento motor / Habilidades manipulativas / Educação pré-escolar / Material 
não-convencional / Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada  
CDU 796(07)-053.2(043) CDU 159.923(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  83 RPES  

 

VASCONCELOS, Renata Pinto  
Artistas de Palmo e Meio : Artes Plásticas no Jardim de Infância / Renata Pinto 
Vasconcelos ; orient. Carlos Alberto dos Santos Almeida. - Viana do Castelo : [s.n], 
2017. - XX, 216 p. : il., tabelas, fotografias ; 30 cm + CD-Rom. - Relatório Final da 
Prática de Ensino Supervisionada II, Educação Pré-escolar, Escola Superior de 
Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2017. - Consultar no Repositório 
IPVC  
 
Pré-escolar / Artes visuais / Criatividade / Imaginação / Motivação / Relatório Final da 
Prática de Ensino Supervisionada CDU 73/75(07):373.2(043)  CDU 159.954-053.2(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  84 RPES  

 

BRITO, Lúcia de Fátima Meixedo de  
Atividades práticas sobre a água na Educação Pré-Escolar / Lúcia de Fátima Meixedo 
de Brito ; orient. Ana Maria Coelho de Almeida Peixoto. - Viana do Castelo : [s.n], 2017. 
- XVIII, 117 p. : il., fotografias ; 30 cm + CD-Rom. - Relatório Final da Prática de Ensino 
Supervisionada II, Educação Pré-escolar, Escola Superior de Educação, Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, 2017. - Consultar no Repositório IPVC  
 
Educação pré-escolar / Atividades práticas / Vocabulário das ciências / Estados físicos 
da água / Mudanças de estado físico / Relatório Final da Prática de Ensino 
Supervisionada CDU 52/57(07):373.2(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://hdl.handle.net/20.500.11960/1880
http://hdl.handle.net/20.500.11960/1880
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97110&DDB=#.WVyk1LaQyUk
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20IPVC
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20IPVC
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20IPVC
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97117&DDB=#.WV0CbbaQyUk
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20IPVC
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97118&DDB=#.WV0HxbaQyUk
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  85 RPES  

 

PAVÃO, Maria Inês Dutra  
O Desenvolvimento positivo e estratégias de responsabilidade na Educação Pré-Escolar 
/ Maria Inês Dutra Pavão ; orient. Fernando de Sousa Pereira dos Santos. - Viana do 
Castelo : [s.n], 2017. - XVIII, 131 p. : il., tabelas e fotografias ; 30 cm + CD-Rom. - 
Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada II, Educação Pré-escolar, Escola 
Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2017. - Consultar no 
Repositório IPVC  
 
Educação pré-escolar / Educação física / Responsabilidade pessoal e social / 
Estratégias de responsabilidade / Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada  
CDU 796:373.2(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  86 RPES  

 

CUNHA, Ana Francisca Faria da  
A Criança e a motricidade fina : Desafios e estratégias de intervenção na Educação Pré-
Escolar / Ana Francisca Faria da Cunha ; orient. Fernando de Sousa Ferreira dos Santos. 
- Viana do Castelo : [s.n], 2017. - XVI, 107 p. : il., tabelas, fotografias ; 30 cm + CD-Rom. 
- Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada II, Educação Pré-escolar, Escola 
Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2017. - Consultar no 
Repositório IPVC  
 
Motricidade fina / Articulação / Áreas de conteúdo / Desafios / Educadora estagiária / 
Estratégias pedagógicas / Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada  
CDU 796(07)-053.2(043)  CDU 159.923(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  87 RPES  

 

ANTUNES, Ana Carolina Sousa  
Era uma vez... as histórias infantis e o imaginário na resolução de problemas com 
matemática : Um estudo no Pré-Escolar / Ana Carolina Sousa Antunes ; orient. 
Elisabete Ferraz da Cunha. - Viana do Castelo : [s.n], 2017. - XXIV, 201 p. : il., 
fotografias e tabelas ; 30 cm + CD-Rom. - Relatório Final da Prática de Ensino 
Supervisionada II, Educação Pré-escolar, Escola Superior de Educação, Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, 2017. - Consultar no Repositório IPVC  
 
Resolução de problemas / Matemática / Literatura Infantil / Estratégias de resolução 
de problemas / Educação pré-escolar / Relatório Final da Prática de Ensino 
Supervisionada  
CDU 82-93:51(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  88 RPES  

 

CUNHA, Patrícia Rocha da  
Eu leio, tu lês... Juntos crescemos : Uma comunidade de leitura na educação pré-
escolar / Patrícia Rocha da Cunha ; orient. Ana Isabel de Sousa Ferreira Pinto e 
Gabriela Maria Miranda Barbosa. - Viana do Castelo : [s.n], 2017. - XVIII, 197 p. : il., 
fotografias e tabelas ; 30 cm + CD-Rom. - Relatório Final da Prática de Ensino 
Supervisionada II, Educação Pré-escolar, Escola Superior de Educação, Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, 2017. - Consultar no Repositório IPVC  
 
Comunidades leitoras / Fruição leitora / Leitura / Literatura infanto-juvenil / Relatório 
Final da Prática de Ensino Supervisionada  
CDU 372.41:82-93(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://hdl.handle.net/20.500.11960/1886
http://hdl.handle.net/20.500.11960/1886
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97140&DDB=#.WWOpXraQyUk
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20IPVC
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20IPVC
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97260&DDB=#.WX7t1LaQyUk
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20IPVC
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97248&DDB=#.WXHkwraQyUk
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20IPVC
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97250&DDB=#.WXIHFraQyUk
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RPES1 - Mestrado Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
  94 RPES1   

 

TOMÉ, Luísa Lopes da Silva  
Educação financeira e a publicidade : Proposta didática para o 2º e 3º ano de 
escolaridade / Luísa Lopes da Silva Tomé ; orient. Lina Fonseca. - Viana do Castelo : 
[s.n], 2017. - [4], XIV, 139 p. : il., tabelas ; 30 cm + CD-Rom. - Relatório Final da Prática 
de Ensino Supervisionada, Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo, Escola Superior 
de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2017. - Consultar no 
Repositório IPVC  
 
Educação financeira / Matemática / Publicidade / Consumo / Proposta didática / 
Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada  
CDU 51(07)(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

RPES2 - Mestrado Ensino do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico 

  44 RPES2 

 

BARBOSA, Marina Daniela Moreira  
Do Ensino à aprendizagem dos conceitos de moda e média numa turma do 5º ano de 
escolaridade / Marina Daniela Moreira Barbosa ; orient. Isabel do Vale. - Viana do 
Castelo : [s.n], 2016. - [2], XII, 119, [18] p. : il., tabelas e gráficos ; 30 cm + CD-Rom. - 
Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada, Ensino do 1.º e 2.º Ciclos do 
Ensino Básico, Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 
2016. - Consultar no Repositório IPVC  
 
Organização e tratamento de dados / Média / Moda / Raciocínio estatístico / 
Desempenho e dificuldades / Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada  
CDU 51(07)(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  45 RPES2 

 

ERREIRA, Joana Filipa Teixeira  
Um despertador chamado poesia / Joana Filipa Teixeira Ferreira ; orient. Ana Júlia 
Marques. - Viana do Castelo : [s.n], 2017. - XIX, 174, [77] p. : il., fotografias e tabelas 
color ; 30 cm + CD-Rom. - Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada, Ensino 
do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico, Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico 
de Viana do Castelo, 2017. - Consultar no Repositório do IPVC  
 
Motivação / Poesia / Leitura em voz alta / Competências leitoras / Relatório Final da 
Prática de Ensino Supervisionada  
CDU 372.41(07)(043) CDU 82-1(043)  

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
  

res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20IPVC
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20IPVC
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97247&DDB=#.WXHSK7aQyUk
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20IPVC
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97108&DDB=#.WVunKbaQyUk
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20do%20IPVC
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97292&DDB=#.WX8NO7aQyUk


Biblioteca Julho 2017 

6 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

 
MGAC - Mestrado Gestão Artística e Cultural 

 MGAC 14 MT 

 

PINHEIRO, Fernanda Souza  
Europa criativa : A Presença portuguesa nos projetos de cooperação do subprograma 
Cultura (2014-2015) / Fernanda Souza Pinheiro ; orient. Manuel Carlos Lobão de 
Araújo e Gama. - Viana do Castelo : [s.n.], 2017. - XIX, [3], 99, [65] p. : il. gráficos ; 30 
cm + CD-Rom. - Dissertação de mestrado, Área de especialização em Gestão Artística e 
Cultural, Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2017. 
- Consultar no Repositório IPVC  
 
Cooperação cultural / Europa criativa / Organizações culturais portuguesas / 
Dissertação de mestrado  
CDU 008:327.7(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
MGS - Mestrado Gerontologia Social 

 MGS 34 MT 

 

LEITÃO, Susana Cristina Bernardino  
Sexualidade e intimidade de pessoas mais velhas em ERPI : "Essas Coisas Acabaram" / 
Susana Cristina Bernardino Leitão ; orient. Carla Faria, Isabel Amorim. - Viana do 
Castelo : [s.n], 2016. - XV, 19-131 p. : il. tabelas ; 30 cm + CD-Rom. - Dissertação de 
mestrado, Gerontologia Social, Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo, 2016. - Consultar no Repositório  
 
Sexualidade / Intimidade / Envelhecimento / Institucionalização / Gerontologia social / 
Dissertação de mestrado  
CDU 364.6-053.9(043) CDU 613.98(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

MSP - Mestrado Supervisão Pedagógica 

 MSP 15 MT 

 

CARVALHO, Cristina Maria Peixoto de  
Desenvolvendo perceções e (re)concetualizando práticas sobre/em Educação para a 
Cidadania : O Contributo da supervisão pedagógica numa perspetiva colaborativa e 
organizacional / Cristina Maria Peixoto de Carvalho ; orient. César Araújo Fernandes 
Meira de Sá. - Viana do Castelo : [s.n], 2017. - XVIII, 256, [8], 1 desdobrável p., : il. 
gráficos e tabelas ; 30 cm + CD-Rom. - Dissertação de mestrado, Especialidade em 
Supervisão Pedagógica, Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo, 2017. - Consultar no Repositório IPVC  
 
Cidadania / Educação para a cidadania / Desenvolvimento / Transformação / 
Emancipação / Supervisão / Perspetiva colaborativa da supervisão / Modelo 
organizacional da supervisão / Dissertação de mestrado  
CDU 371.13:37.017(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
  

res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20IPVC
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97103&DDB=#.WVuDwLaQyUk
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20IPVC
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97129&DDB=#.WWNW4raQyUk
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PROPOSTAS DE AQUISIÇÃO DOS CURSOS 

 

LICENCIATURA em Educação Básica e MESTRADO em Ensino do 1º Ciclo do Ensino 
Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2º ciclo do Ensino Básico 

51 Matemática 

 
51 PRI  

 

PRINCÍPIOS PARA A AÇÃO  
Princípios para a Ação : assegurar a todos o sucesso em Matemática / trad. Fernando 
Nunes ; revisão da tradução Henrique Manuel Guimarães, Sónia Figueirinhas ; prefácio 
Lurdes Figueiral ; apresentação Henrique Manuel Guimarães. - edição portuguesa. - 
Lisboa : APM, 2017. - XX, 140 p. : il. gráficos e tabelas ; 26 cm. - ISBN 978-972-8768-66-
99  
 
Ensino da matemática / Matemática / Normas  
CDU 51 

 Consultar disponibilidade no Catálogo  

 
 
 

LICENCIATURA em Educação Básica e MESTRADO em Supervisão Pedagógica 

371.13 Formação de professores 

 
792 TEA 

 

LUNENBERG, Mieke  
The Professional teacher education : Roles, behaviour, and professional development 
of techer educators / Mieke Lunenberg, Jurriën Dengerink e Fred Korthagen. - 
Rotterdam : Sense Publisher, cop. 2014. - X, 166 p. : il. tabelas ; 25 cm. - (Professional 
learning ; 13). - ISBN 978- 94-6209-517-5  
 
Formação de professores de professores / Formação contínua de professores  
CDU 371.13 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
 
 

LICENCIATURA em Educação Básica 

792 Teatro. Expressão dramática 

 
792 TEA 

 

TEATRO E EDUCAÇÃO  
Teatro e educação : Transgressões disciplinares / org. Natércia A. Pacheco, José Caldas 
e Manuela Terrasêca. - Porto : Edições Afrontamento : CIIE, 2007. - 108 p : il. ; 24 cm. - 
(Caleidoscópio ; 4). - ISBN 978-972-36-0898-4  
 
Teatro -- Educação / Relação professor-artista  
CDU 792:37 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97141&DDB=#.WWSZgbaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97227&DDB=#.WW9g37aQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97226&DDB=#.WW9bp7aQyUk
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MESTRADO em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências da 
Natureza no 2º ciclo do Ensino Básico 
 

37.02 Questões gerais de didática e método 

 
 37.02 AIK 

 

AIKENHEAD, Glen S  
Educação científica para todos / Glen S. Aikenhead ; trad. Maria Teresa Oliveira. - 
Mangualde : Edições Pedago, 2009. - 187 p. ; 23 cm. - (Contrapontos). - Resumo da 
Editora: A procura de jovens qualificados com uma sólida formação científica continua 
a crescer. Muitos jovens têm iniciado carreiras como cientistas ou engenheiros, tanto 
em Portugal como no estrangeiro e têm-no feito com imenso sucesso. Mas virão todos 
os jovens que estudam ciências a ser cientistas ou engenheiros? Quais são ou devem 
ser as finalidades da educação científica? A ciência escolar tem servido, 
tradicionalmente, apenas as elites mundiais e não um mundo de diversidade; tem 
tentado socializar todos os estudantes numa forma de pensar científica, identificar os 
melhores entre os melhores (a elite académica), fundamentalmente para suprir as 
necessidades da ciência universitária e dos cursos de engenharia. Como será uma 
educação científica para todos?. - ISBN 978-972-8980-63-4  
 
Educação científica / Conhecimento científico  
CDU 37.02:001 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97224&DDB=&pageformat=isbd#.WW41ybaQyUk
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GABINETE DE ESTUDOS PARA A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - GEED 

 

GEED - Projeto ENED 

DVD Filmes, Séries 

 
GEED DVD 

 

CONTA-ME COMO FOI  
Conta-me como foi [Registo vídeo] : 4ª Série Parte 2 / direção do projeto e realização 
de Fernando Ávila. - Lisboa : RTP Vídeos, 2012. - 4 DVD-Rom (ca. 600 min.) : color ; 20 
cm. - Inclui folheto com resumo dos episódios. - Disco 5: Ep. 93 - Um segredo após 
Fátima; Ep. 94 - Um doze não é treze; Ep. 95 - Vamos a jogo. - Disco 6: Ep. 96 - Terna é 
a noite; Ep. 97 - Aquele Verão; Ep. 98 - O Chão debaixo dos nossos pés. - Disco 7: Ep. 
99 - Boatos e factos; Ep. 100 - Uma decisão e tudo muda; Ep. 101 - Mais vale uma na 
mão do que duas a voar . - Disco 8: Ep. 102 - Filmes, filhos e fritos; Ep. 103 - Reina a 
ordem em todo o país; Ep. 104 - A Mudança. - Elenco: Rita Blanco, Miguel Guilherme, 
Catarina Avelar, Luís Ganito, Rita Brutt, Fernando Pires... [et al.]. - "Conta-me como 
foi" é uma série de ficção adaptada da série espanhola "Cuentame como pasó". A 
ficção acompanha o quotidiano de uma família portuguesa de classe média, os Lopes, 
que habitam um andar de um bairro social na Lisboa do final dos anos 60. Vivem como 
a maioria da sociedade portuguesa com limitações financeiras, que ainda assim 
permitem a aventura de comprar uma televisão. Um "novo elemento da família" que 
vai ocupar lugar de destaque na casa dos Lopes. É a voz adulta de Carlos, o filho mais 
novo, com 8 anos em 1968, que narra a história. "Conta-me como foi" retrata, acima 
de tudo, o modo de viver e pensar de uma sociedade ainda fechada sobre si, os papéis 
e as ambições sociais de homem e mulher, de jovens e idosos, o natural choque 
geracional mais acentuado pela época. Uma série que tem o objectivo de retratar, em 
forma de ficção, a vida e o país desde 1968; sem espírito saudosista, sem abordagens 
moralistas, sem juízos de valor, sem tomar partido por nenhum lado da história, sem 
aspirações documentalistas; com a ambição de entreter, com a certeza de ser uma 
oportunidade descontraída de recordar, rever, ou reviver ou conhecer um tempo que 
faz parte da história pessoal de milhões de portugueses. - Maiores de 6 anos  
 
Filme -- Histórico CDU 791.2 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

16 Teoria do conhecimento 

 
16 SAN 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa, 1940-     
Um Discurso sobre as ciências / Boaventura Sousa Santos. - 16ª ed. - Porto : Edições 
Afrontamento, 2010. - 58, [1] p. ; 22 cm. - (História e ideias ; 1). - ISBN 978-972-36-
0174-9  
 
Teoria do conhecimento / Racionalismo / Sociologia da ciência / Filosofia da ciência  
CDU 165 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

GEED 37.013 Teoria da educação 

 
GEED 37.013 BON 

 

BONA, César, 1972-  
A Nova educação / César Bona ; trad. Lucília Filipe ; rev. Laurinda Brandão. - Lisboa : 
Objectiva - Penguim Random House, 2017. - 267, [2] p. ; 23 cm. - Tít. orig.: La Nueva 
educación. - ISBN 978-989-665-176-3  
 
Bona, César -- História de vida / Atividade pedagógica / Prática pedagógica / Teoria da 
educação  
CDU 37.013 CDU 821.134.2-94"20" CDU 929Bona, César 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97221&DDB=&pageformat=isbd#.WW4rHraQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97228&DDB=#.WW9nDLaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?MFN=97234&pageformat=isbd#.WXB1BraQyUk
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GEED 33 Atividade económica 

 
GEED 33 PIK 

 

PIKETTY, Thomas, 1971-  
Podemos salvar a Europa? / Thomas Piketty ; trad. Marco da Silva Rosa ; rev. Paula 
Caetano. - Barcarena : Marcador Editora, cop. 2016. - 333 p. ; 24 cm. - Tit. orig.: Peut-
on sauver l'Europe. - ISBN 978-989-754-230-5  
 
Economia política / Sociedade civil / Educação / Conhecimento  
CDU 33(046) CDU 32(046) CDU 821.133.1-92"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 

GEED 364 Serviço social. Problemas sociais 

 
GEED 364 MON 

 

MÓNICA, Maria Filomena, 1943-  
Os Pobres / Maria Filomena Mónica. - reimp. - Lisboa : A Esfera dos Livros, 2017. - 211 
p. ; 24 cm. - ISBN 978-989-626-794-0  
 
Pobreza / Condições sociais -- Portugal / Histórias de vida 
CDU 929Mónica, Maria Filomena  CDU 316.343-058.3(469)"18/20"  
CDU 364.66/.67(469)"18/20"    CDU 821.134.3-94"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 

BIJ 5 Ciências. Matemática, Ciências Naturais. Física… 

 
BIJ 5 DIA 

 

DIAS, Maria Ana Figueiredo Peixe, 1976-  
Lá Fora : Guia para descobrir a Natureza / Maria Ana Peixe Dias, Inês Teixeira do 
Rosário e Bernardo P. Carvalho ; il. Bernardo P. Carvalho ; rev. Carlos Grifo Babo. - 3ª 
ed. - Carcavelos : Planeta Tangerina, 2016. - 365, [3] p. : todo il. ; 23 cm. - Vencedor 
Prémio Opera Prima, atribuído pela Feira Internacional do Livro Infantil de Bolonha 
2015. - Menção Honrosa na 19.ª edição do Prémio Nacional de Ilustração, DGLAB, 
2014. - Aconselhado pelo Plano Nacional de Leitura no Apoio a projetos da Natureza e 
defesa do ambiente - 3.º ciclo. - Sinopse da Editora: Criado com a colaboração de uma 
equipa de especialistas portugueses, este livro pretende despertar a curiosidade sobre 
a fauna, a flora e outros aspetos do mundo natural que podem ser observados em 
Portugal. Inclui também propostas de atividades e muitas ilustrações, para ajudar toda 
a família a ganhar balanço, sair de casa e descobrir - ou simplesmente contemplar - 
todo o mundo incrível que existe "Lá fora". - ISBN 978-989-8145-58-1  
 
Livro para crianças / Meio ambiente / Natureza / Fauna  
CDU 087.5 CDU 58(035)(0.053.5) CDU 59(035)(0.053.5) 

Consultar disponibilidade no Catálogo9 

 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97235&DDB=&pageformat=isbd#.WXB3wLaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97230&DDB=&pageformat=isbd#.WXB1KLaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97197&DDB=&pageformat=isbd#.WW3iu7aQyUk
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BIJ 5 WOJ 

 

WOJCIECHOWSKA, Danuta, 1960-     
Um, dois, três conta lá outra vez / textos e ilustrações de Danuta Wojciechowska. - 
Alfragide : Editorial Caminho, 2013. - [34] p. : todo il. color ; 29 cm. - Sinopse da 
Editora: Vês como os números também servem para contar histórias? E falam todas as 
línguas! São universais: em qualquer parte do mundo, uma criança como tu, consegue 
ler o mesmo algarismo. Mas o que é mais fascinante é que podes utilizar os números 
para observar o mundo e compreender como as coisas são feitas. Os números estão 
escondidos em tudo, basta olhar com atenção. Existem nas plantas, flores e animais, 
mas também no teu corpo e na tua imaginação. Se aprenderes estes segredos podes 
usa-los para criar, planear e construir o mundo a tua volta. . - ISBN 978-972-21-2616-8  
 
Livro para crianças / Matemática / Ensino de línguas  
CDU 087.5:51(07) CDU 087.5:81(07) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

BIJ 6 Alimentação. Corpo humano. Saúde. Tecnologia 

 
BIJ 6 FER 

 

FERNANDES, Cidália, 1961-     
A Menina que não gostava de fruta / Cidália Fernandes ; il. Sandra Serra. - Maia : Livro 
Directo, 2012. - 19, [2] p. : todo il. color ; 29 cm. - Obra recomendada pelo Plano 
Nacional de Leitura Ler+. - Uma boa sugestão para o comemorar o Dia Mundial da 
Alimentação, que acontece no dia 16 de Outubro - ISBN 978-989-734-011-6  
 
Alimentação / Livro para crianças / Literatura portuguesa -- Poesia  
CDU 087.5:613.26 CDU 821.134.3-93"20" CDU 821.134.3-1"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97190&DDB=&pageformat=isbd#.WWyeiraQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97150&DDB=#.WWX-VbaQyUk
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BIJ 82-1 Poesia 

 

 BIJ 82-93 MAG 

 

MAGALHÃES, Álvaro, 1951-  
Poesia-me! / Álvaro Magalhães ; il. Cristina Valadas. - Alfragide : Asa, 2016. - 50, [3] p. : 
todo il. color ; 21x21 cm. - (Biblioteca Álvaro Magalhães ; 18). - Sinopse: Um livro de 
poemas, para leitores de todas as idades, cujas palavras nos levam a um espaço 
imaginário onde são desvendadas a beleza, a relatividade e a essência das coisas. - 
ISBN 978-989-23-3463-9  
 
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Poesia  
CDU 821.134.3-1"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 
BIJ 82-1 POE 

 

POESIA PARA TODO O ANO  
Poesia para todo o ano / recolha e selecção de Luísa Ducla Soares ; il. Aurélie de Sousa 
; consultora pedagógica Rosa Maria F. Silva. - reimp. - Porto : Porto Editora, 2016. - 144 
p. : todo il. color ; 22x22 cm. - Antologia organizada de acordo com temas abordados 
no 1.º Ciclo do Ensino Básico. - Sinopse: Esta antologia, dirigida especialmente a 
crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico, é certamente uma bela iniciação à poesia e 
constitui um apoio para professores e encarregados de educação. Inclui poemas de 
todos os livros presentes nas Metas Curriculares de Português para este nível de 
ensino e muitos dos que figuram no Plano Nacional de Leitura. Através dos mais 
reconhecidos poetas do passado e contemporâneos, abrange temáticas abordadas nos 
quatro primeiros anos de escolaridade, procurando estimular o prazer de ler e o gosto 
pela poesia e pela língua portuguesa. - ISBN 978-972-0-70175-2  
 
Literatura infantil -- Poesia / Literatura portuguesa -- Lengalenga  
CDU 087.5 CDU 821.134.3-1 

Consultar disponibilidade no Catálogo 
 

 
 

 
BIJ 82-1 SOA 

 

SOARES, Luísa Ducla, 1939-  
O Som das lengalengas / Luísa Ducla Soares ; il. João Vaz de Carvalho ; música Daniel 
Completo. - 2º ed. - Lisboa : Livros Horizonte, 2013. - [26] p. : todo il. color ; 24x24 cm 
+ CD-Rom. - Obra recomendada pelo Plano Nacional de Leitura Ler+ para educação 
pré-escolar . - Ver BIJ 31 CD. - Lengalengas: Bico bico; Lagarto pintado; A Canção da 
bicharada; Na Ponte do Vale Armeiro; Eu tenho uma Pita Pinta; Os Sete irmãos; Papo 
de vento; Mafagafinhos; Canção de embalar; Copo copo gericopo; A Criada lá de cima; 
Maria da Graça. - Sinopse da Editora: Do «Lagarto pintado» à «Criada lá de cima», as 
melhores lengalengas para desencravar a língua e conquistar as crianças para a 
leitura. Desta vez num maravilhoso 3 em 1: Daniel Completo fez as cantigas que ficam 
imediatamente no ouvido e João vaz de Carvalho juntou o humor das suas ilustrações 
ao finíssimo e aclamado engenho de Luísa Ducla Soares, que neste CD nos oferece 
ainda a surpresa da sua voz. - ISBN 978-972-24-1723-5  
 
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Lengalenga / Canções para crianças  
CDU 784.67:087.5 CDU 821.134.3-91"19/20" CDU 398(=1:469) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

BIJ 31 CD 

O Som das lengalengas [registo sonoro] / Luísa Ducla Soares ; il. João Vaz de Carvalho ; 
música Daniel Completo. - Lisboa : Livros Horizonte, 2011. - 1 CD-Rom ; 13x14 cm  

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97215&DDB=&pageformat=isbd#.WW4Z_LaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97158&DDB=#.WWc38LaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97165&DDB=&pageformat=isbd#.WWeLgLaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97166&DDB=#.WWeNkraQyUk
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BIJ 82-1 VIE 

 

VIEIRA, Virgílio Alberto, 1950-  
A Cor das vogais / Vergílio Alberto Vieira ; il. Maria João Lopes. - Porto : Porto Editora, 
2013. - 39 p. : todo il. color ; 21 cm. - (Educação literária). - Obra recomendada para o 
3º ano de escolaridade, destinado a leitura orientada. Plano Nacional de Leitura Ler+. - 
Inclui: Guião de exploração e fichas de leitura. - Sinopse: Fomenta o domínio da 
educação literária. - ISBN 978-972-0-72681-0  
 
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Poesia / Análise literária  
CDU 821.134.3-1"19/20"(072)   CDU 821.134.3-1Vieira, Virgílio Alberto.09(072) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

BIJ 82-34 Literatura infantil (primeiras leituras - 4 a 8 anos) 

 
BIJ 82-34 ALM 

 

ABREU, João Gomes de, 1974-  
Os Figos são para quem passa / João Gomes de Abreu ; il. Bernardo P. Carvalho. - 
Carcavelos : Planeta Tangerina, 2016. - [44] p. : todo il. color ; 23 cm. - Sinopse: No 
princípio do mundo, no tempo em que todos caminhavam sem levar nada consigo, um 
urso detém-se junto a uma figueira decidido a comer o seu fruto preferido. O urso 
observa os ramos, mas apercebe-se de que na figueira, escondido entre a folhagem, 
há apenas um figo ainda um pouco verde. “Quanto tempo levará este figo a ficar 
doce?” Pergunta-se o urso. “Talvez um dia?”  E, muito confiante, senta-se, esperando 
pelo seu figo maduro. Mas à volta da figueira esperam-no muitas peripécias... Porque, 
para quem serão os figos afinal? Para quem passa? Para quem os guarda? Para os mais 
fortes? Para os mais rápidos? Ou para quem tem mais fome?. - ISBN 978-989-8145-71-
0 
 
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 
BIJ 82-34 ALM 

 

ALMEIDA, Carla Maia de, 1969-  
Ainda falta muito? / Carla Maia de Almeida ; il. Alex Gozblau. - Alfragide : Editorial 
Caminho, 2009. - [28] p. : todo il.color ; 24x24 cm. - Distinção do Júri - Prémio Nacional 
de Ilustração 2009. - Sinopse: Todos os filhos a fazem. Todos os pais a detestam. É 
assim em todas as viagens que fazem juntos. Os filhos têm muita pressa, porque a vida 
não espera. Os pais querem ir devagar, porque o tempo não chega. Mas uns e outros 
aprendem a apreciar a jornada. É assim em todas as viagens que fazem juntos. «Na 
última vez que fomos a casa da Avó, eu era muito pequena. E o meu irmão ainda mais. 
Era só um bebé na barriga da Mãe, por isso passou a viagem a comer e a dormir. 
Como um astronauta na sua nave, em férias no espaço. O meu irmão já foi um 
tatibitate, mas agora sabe falar. Ainda falta muito?, está sempre a perguntar.» . - ISBN 
978-972-21-2065-4  
 
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97218&DDB=&pageformat=isbd#.WW4ckbaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97174&DDB=&pageformat=isbd#.WWit67aQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97163&DDB=#.WWdhuLaQyUk
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BIJ 82-34 ALM 

 

ALMEIDA, Carla Maia de, 1969-  
Onde moram as casas / Carla Maia de Almeida ; il. Alexandre Esgaio. - 2ª ed. - Alfragide 
: Caminho, imp. 2014. - [28] p. : todo il. color ; 24 cm. - Obra recomendada pelo Plano 
Nacional de Leitura Ler + para o 2º ano de escolaridade, destinado a leitura autónoma. 
- Sinopse. As casas têm coração, um sótão para sonhar e uma cave para arrumar coisas 
assustadoras. Dos pés ao telhado, as casas somos nós. Como é a tua casa?. - ISBN 978-
972-21-2462-1  
 
Identidade / Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 
BIJ 82-34 BAC 

 

BACELAR, Manuela, 1943-     
O Livro do Pedro : (Maria dos 7 aos 8 anos) / texto e ilustração de Manuela Bacelar. - 
Porto : Edições Afrontamento, 2008. - 34, [4] p. : todo il. color ; 26 cm. - (Triciclo 
voador ; 8). - Sinopse da Editora: Maria, que traz um filho dentro da barriga, conta à 
sua filha a história da sua infância. Uma história simples, de uma criança feliz.O que 
torna esta história especial é o facto de Maria ter dois pais: O Pedro e o Paulo. Este 
livro não pretende ser um panfleto. Pretende, ao invés, contribuir para que do 
imaginário infantil faça parte a diversidade dos modos de amar. E, nesse sentido, este 
é um livro pioneiro em Portugal. Pela primeira vez, a edição nacional de literatura para 
a infância contempla a diversidade das formas de parentalidade. E fá-lo sem falsos 
moralismos. - ISBN 978-972-36-0938-7  
 
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto / Parentalidade 
CDU 821.134.3-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 
BIJ 82-34 CAL 

 

CALI, Davide, 1972-  
A Casa que voou / Davide Cali ; il. Catarina Sobral. - Figueira da Foz : Bruaá, 2015. - [26] 
p. : todo il. color ; 26 cm. - Sinopse da EDitora: Chegar a casa depois de um dia de 
trabalho e encontrá-la a voar. Ora aí está uma situação aborrecida. O que fazer? A 
quem pedir ajuda? Já se sabe que as casas não vêm com manual de instruções, mas 
mesmo que isso acontecesse, será que alguém se lembraria de incluir um capítulo 
sobre casas voadoras? Esta história é sobre esse raro fenómeno: uma casa que, sem 
mais nem menos, decide descolar. E como para casos raros a solução nunca está à 
mão, e nem mesmo ao pé, o dono desta casa não sabe o que fazer. Por onde começar 
quando a nossa casa levanta voo? Bombeiros? Polícia? Gabinete de Facilitação e 
Segurança na Aviação Civil? Nada fácil, mesmo. As casas, como tudo o que é 
importante e essencial na nossa vida, não se devem perder de vista.. - ISBN 978-989-
8166-27-2  
 
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.133.1(494)-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 
 
 
 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97161&DDB=#.WWdQELaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97204&DDB=&pageformat=isbd#.WW3v97aQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?MFN=97186&pageformat=isbd#.WWyY6LaQyUk
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BIJ 82-34 DAC 

 

DACOSTA, Luísa, pseud  
O Elefante cor-de-rosa / Luísa Dacosta ; il. Armando Alves. - 13ª ed. - Porto : Asa, 
2016. - [60] p. : todo il.color ; 22x25 cm. - (Obras completas de Luísa Dacosta, para a 
infância). - Obra recomendada pelas Metas Curriculares de Português para o 2.º ano 
de escolaridade. - Obra recomendada pelo Plano Nacional de Leitura Ler+. - Sinopse 
da Editora: Reedição de um pequeno conto de Luísa Dacosta - porventura um dos 
mais emblemáticos da sua obra no domínio da literatura infantil, que conserva as 
ilustrações originais da primeira edição (de 1974), da autoria de Armando Alves. A 
história desenrola-se em torno de um pequeno elefante cor-de-rosa, que é a cor dos 
sonhos das crianças, e fala-nos, num primeiro momento, do "mundo amável" em que 
ele vivia, juntamente com outros elefantes cor- de-rosa. Era um mundo de paz e de 
alegria, onde não havia sofrimento. Confrontado, num segundo momento, com a 
morte inesperada deste seu mundo, o elefante vê-se obrigado a partir e acaba por ir 
viver para a imaginação de uma criança! Uma história de sonho e fantasia, que 
aborda, porém, ainda que de forma magistralmente subtil, valores tão importantes 
como a amizade, a solidariedade e a entreajuda. Aparentemente simples, na forma e 
no conteúdo, este pequeno conto revela-se, afinal, fortemente cativante, seduzindo 
tanto pela riqueza das emoções que desperta como dos simbolismos que encerra - 
tão ao jeito de Luísa Dacosta!. - ISBN 978-972-41-4184-8  
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto / Amizade / Solidariedade / 
Entreajuda / Sonho / Fantasia  
CDU 087.5 CDU 821.134.3-93"19/20" CDU 821.134.3-34"19/20" 

 Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
BIJ 82-34 EST 

 

ESTRELA, Joana, 1990-  
A Rainha do norte / Joana Estrela ; rev. Carlos Grifo Babo. - Carcavelos : Planeta 
Tangerina, 2017. - [53] p. : todo il. color ; 24 cm. - Sinopse da Editora: Ser estrangeiro 
num país longínquo não é fácil. E ser feliz para sempre também não. Que o diga a 
rainha desta história. No seu caso, a tristeza já durava há tanto tempo que o rei 
começou a ficar seriamente preocupado. Habituado a comandar exércitos e a 
enfrentar inimigos com a sua espada, desta vez, porém, o rei não sabe contra quem 
lutar. Afinal que mal é este que tira todas as forças à rainha? E como o combater? A 
partir da Lenda das Amendoeiras em Flor, Joana Estrela cria uma história para todas as 
idades que deixa entrar solidão, saudade e tristeza. - ISBN 978-989-8145-79-6  
Identidade / Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
BIJ 82-34 HAW 

 

HAWTHORNE, Lara  
Herberto / texto e ilustração de Lara Hawthorne ; trad. Miguel Gouveia ; rev. Helder 
Guégués. - Figueira da Foz : Bruaá, 2014. - [24] p. : todo il. color ; 24 cm. - Sinopse da 
Editora: Herberto é uma lesma e para ele a vida não podia correr melhor. A sua 
ocupação diária: comer montanhas de alface com os seus amigos até a sua barriga 
ficar cheia e ser hora de dormir. No entanto, um dia, um dia mais em busca da alface 
mais saborosa que possa encontrar, Herberto cruza-se com alguns animais muito 
ocupados nas suas criações que demonstram capacidades extraordinárias. Admirado 
com o que fazem, Herberto elogia estes verdadeiros artesãos, enquanto secretamente 
deseja criar como eles. Mas não consegue. Pelo menos assim o pensa. As boas notícias 
serão dadas por uma mariposa. Este é o primeiro Livro de Lara Hawthorne, uma 
talentosa nova artista que certamente deixará um rastro na nossa memória com esta 
história sobre a necessidade de criar que todos nós levamos dentro. Afinal, todos nós 
nascemos artistas. Não é verdade, senhor Picasso? . - ISBN 978-989-8166-22-7  
Literatura infantil / Literatura inglesa -- Conto CDU 821.111(73)-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97144&DDB=#.WWS-zbaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97167&DDB=&pageformat=isbd#.WWiD2baQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97191&DDB=&pageformat=isbd#.WWygZLaQyUk
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BIJ 82-34 JOR 

 

JORGE, Carla, 1984-  
O Meu pai está desempregado / Carla Jorge, Irina Melo ; il. Catarina Correia Marques. 
- [S.l.] : Máquina de Voar, 2013 ([Sintra] : Projecção - Arte Gráfica) . - [28] p. : todo il. ; 
24 cm. - (O que fazem os pais?). - Sinopse: Para os filhos, a profissão dos pais é quase 
mágica. Um Mundo desconhecido de que ouvem falar em casa e têm curiosidade em 
descobrir. E o que acontece quando os adultos ficam sem trabalho? O que muda no 
dia-a-dia? O Meu Pai está Desempregado tenta responder a estas e outras perguntas, 
através do olhar de uma criança. Uma história para os mais pequenos sobre uma 
realidade que afeta cada vez mais adultos. - ISBN 978-989-98361-1-2  
 
Desemprego / Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 364.66    CDU 821.134.3-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
BIJ 82-34 LES 

 

LESTRADE, Agnès de, 1964-  
A Grande fábrica de palavras / Agnés de Lestrade ; il. Valeria Docampo ; trad. Teresa 
Viana ; rev. Ivone Paz. - Braga : Paleta de Letras, 2012. - [34] p. : todo il. color ; 26x25 
cm. - Plano Nacional de Leitura Ler+. - Obra recomendada para o 3º ano de 
escolaridade, destinado a leitura autónoma. - Sinopse: Existe um país onde as pessoas 
quase não falam. Neste estranho país é preciso comprar e engolir as palavras para 
pronunciá-las. O pequeno Filipe precisa das palavras certas para abrir o seu coração à 
bela Sara. Mas como fazer? O que ele lhe quer dizer custa uma fortuna.... - ISBN 978-
989-97605-1-6  
 
Literatura francesa -- Conto / Literatura infantil 
CDU 821.133.1-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
BIJ 82-34 MAN 

 

MANY, Eric  
Hipólito, o filantropo / autor e il. Eric Many. - 2ª ed. - Porto : Afrontamento, 2012. - 30, 
[3] p. : muito il. ; 23 cm. - (Tretas e letras ; 45). - Plano Nacional de Leitura Ler+. - Obra 
recomendada para o 1º ano de escolaridade, destinado a leitura orientada. - Sinopse 
da Editora: Hipólito é um hipopótamo filantropo que andava triste por pensar que 
filantropo era um insulto que os seus amigos da selva lhe dirigiam. Mas descobriu que, 
afinal, isso era um grande elogio!. - ISBN 978-972-36-0851-0  
Amizade / Literatura infantil / Literatura francesa -- Conto  
CDU 821.133.1-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
BIJ 82-34 MAT 

 

MATEOS, Mariana Chiesa  
Migrando / Mariana Chiesa Mateos ; trad. José Colaço Barreiros. - Lisboa : Orfeu 
Negro, cop. 2010. - [68] p. : todo il. color ; 20x20 cm. - (Orfeu mini). - Tit. orig.: 
Migrando. - Apoio à divulgação Amnistia Internacional - Portugal. - Sinopse da 
Editora: Migrando tem duas capas, dois pontos de partida, mas é indiferente por 
onde se começa a viagem. Neste livro, aves e pessoas cruzam os céus. Fazem as 
malas, abrem as asas e lançam-se à aventura… Dedicada aos que deixaram a sua terra 
para reexistirem noutro lugar, esta história sem palavras e de imagens poéticas, 
mostra como a palavra migrante pode ser sinónimo de sofrimento e fragilidade, mas 
também de coragem e futuro. Um livro de desenhos, no qual cada leitor reinventa a 
própria história. - ISBN 978-989-8327-02-4  
Migração / Literatura argentina -- Conto -- [Ilustração] / Literatura infantil  
CDU 314.7(0.025) CDU 821.134.3(82)-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97209&DDB=&pageformat=isbd#.WW4SLraQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97205&DDB=&pageformat=isbd#.WW34rraQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97201&DDB=&pageformat=isbd#.WW3rfbaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97168&DDB=&pageformat=isbd#.WWiN0LaQyUk
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BIJ 82-34 SAD 

 

SADAT, Mandana  
O Jardim de Babaï / Mandana Sadat ; trad. T. Sadat, Dora Batalim ; rev. Helder 
Guégués. - Figueira da Voz : Bruaá Editora, 2013. - 32 p. : todo il. color ; 31 cm. - Tít. 
orig.: Le Jardin de Babaï. - Ed. bilíngue em português e persa. - Sinopse da Editora: “O 
Jardim de Babaï é um livro “enganador” na sua aparente simplicidade de recursos. À 
primeira vista parece que nos deparamos com um relato construído sobre um 
conhecido modelo dos contos de tradição oral, acompanhado de belas ilustrações. 
Num primeiro encontro com o livro talvez a nossa atenção seja atraída pela presença 
de duas línguas, percursos de leitura em direcções contrárias, a técnica da ilustração e 
pouco mais. No entanto, são estes elementos construtivos e outros que, se olhados 
com maior atenção, nos darão conta de um livro deliberadamente ambíguo, aberto, 
propiciador de uma actividade intensa e inesgotável de produção de significados por 
parte do leitor. Marcela Carranza. - ISBN 978-989-8166-18-0  
 
Literatura infantil / Conto / Ilustração  
CDU 087.5 CDU 821.133.1-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo  

 
 

 
BIJ 82-34 SAL 

 

SALDANHA, Ana  
O Papão no desvão / Ana Saldanha ; il. Yara Kono. - Alfradide : Editorial Caminho, D.L. 
2010. - [28} p. : tod il. color ; 25x25 cm. - Prémio Nacional de Ilustração 2010. - Livro 
recomendado pelo Plano Nacional de Leitura 2014 para o 1º ano para leitura 
autónoma. - Sinopse da Editora: A Sofia não gosta nada de subir a escada e ir para a 
cama. Pudera! No desvão habita um papão de quem ela tem muito medo - mas, uma 
noite, a Sofia decide enfrentá-lo!. - ISBN 978-972-21-2099-9  
 
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

  BIJ 82-34 SOA  

 

SOARES, Luísa Ducla, 1939-  
O Cabelo do senhor Capelo e outras histórias / Luísa Ducla Soares ; il. Natalina Cóias. - 
Lisboa : Livros Horizonte, 2016. - [36] p. : todo il. color ; 30 cm. - (Albuns). - Comtém: O 
Fulano do f; A Velhinha solitária; O Rapaz triste, a rapariga alegre; O Cabelo do senhor 
Capelo. - Sinopse da Editora: O que têm em comum um rapaz com a mania dos efes, 
uma velhinha que procura companhia, um rapaz triste que encontra uma rapariga 
alegre e um senhor que só tem um cabelo?. - ISBN 978-972-24-1833-1  
 
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97162&DDB=#.WWdXFbaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97172&DDB=&pageformat=isbd#.WWin7raQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97194&DDB=&pageformat=isbd#.WWypG7aQyUk
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  BIJ 82-34 SOA  

 

SOARES, Luísa Ducla, 1939-  
Meninos de todas as cores / Luísa Ducla Soares ; il. Cristina Malaquias. - 3ª ed. - 
Alfragide : Nova Gaia, 2016. - 63, [3] p. : todo il. color ; 27x27 cm. - (Letras nossas). - 
Obra recomendada pelo Plano Nacional de Leitura Ler+. - Este volume reúne um 
conjunto de histórias que já foi publicado em 1976, por Edições Asa, sob o título "O 
Meio Galo". São elas: Meninos de todas as cores; O Senhor milhões; Lágrimas de 
crocodilo; Uma vaca chamada Estrelinha;. Adeus, gasolina!; História norueguesa ou 
como o urso ficou sem rabo; Os Nove mandriões e O Meio galo. - Sinopse: Esta 
colectânea de contos vive da variedade. Inclui histórias de índole tradicional, outras 
dos tempos modernos mas, entre todas, sobressai a que lhe dá o título: Meninos de 
Todas as Cores, que a OIKOS e a UNICEF adoptaram como base de uma campanha 
conjunta contra o racismo e a segregação. Foi ponto de partida para uma maleta 
pedagógica, diversas exposições e tem percorrido o país em teatro de marionetas. -
 Audiolivro - Ler+ Biblioteca de livros digitais. - ISBN 978-972-712-618-7  
 
Igualdade de género / Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto 
CDU 821.134.3-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo  

 
 

 
BIJ 82-34 VIE   

 

VIEIRA, Alice, 1943-     
O Menino da Lua ; Corre, corre cabacinha / Alice Vieira ; il. Maria João Lopes. - 7º ed. - 
Lisboa : Editorial Caminho, D.L. 2016. - 26, [4] p. : todo il. ; 27 cm. - (Histórias 
Tradicionais Portuguesas). - Sinopse: Acreditavam os antigos que tudo está escrito na 
Lua. Também, nesta primeira história, a Lua vai determinar o futuro de um menino 
que escapa de um destino de miséria e maus-tratos e acaba em filho de rei. A segunda 
história tem a ver com a esperteza de uma velha avó, que consegue escapar a um lobo 
esfomeado.... - Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para o 2º ano de 
escolaridade, para leitura autónoma e leitura com apoio do educador ou dos pais. - 
ISBN 978-972-21-054-8  
 
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

BIJ 82-34 - Literatura infanto-juvenil (já sei ler - 8 a 12 anos) 

  BIJ 82-34 COU   

 

COUTO, Mia, pseud. 
O Beijo da Palavrinha / Mia Couto ; il. Danuta Wojciechowska. - 11ª ed. - Lisboa : 
Editorial Caminho, 2016. - 30 p. : todo il. color ; 29 cm. - Livro recomendado pelo Plano 
Nacional de Leitura para o 4º ano de escolaridade, para leitura autónoma e leitura 
com apoio do professor ou dos pais. - Sinopse da Editora: Não se escreve para 
crianças. Teremos, apenas idade para viver em história. Quando Maria Poeirinha 
adoeceu, o Tio Jaime Litorânio disse que só o mar, que ela nunca vira, a poderia curar. 
A menina estava demasiado fraca para a viagem, mas o irmão Zeca Zonzo encontrou o 
modo de a levar a conhecer o mar. - ISBN 978-972-21-2105-9  
 
Literatura africana em língua portuguesa -- Conto / Literatura moçambicana / 
Literatura infanto-juvenil / Confiança / Esperança 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

http://bibliotecalivrosdigitais.observalinguaportuguesa.org/sites/book.php?id=38
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97159&DDB=#.WWc-I7aQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97119&DDB=#.WV4S1LaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97155&DDB=#.WWZD_LaQyUk
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  BIJ 82-34 DAC   

 

DACOSTA, Luísa, pseud.  
História com recadinho / Luísa Dacosta ; il. Cristina Valadas. - 8ª ed. - Alfragide : ASA, 
2016. - [44] p. : todo il. color ; 21x25 cm. - (Obras compltas de Luísa dacosta para a 
Infância). - Obra recomendada pelo Plano Nacional de Leitura Ler+ e pelas Metas 
Curriculares de Português para o 4.º ano de escolaridade. - Sinopse da Editora: A 
narrativa estrutura-se em torno de uma bruxinha que decide fugir do reino das bruxas 
(um «mundo de trevas, árvores mortas e aves agoirentas») para o mundo dos homens 
(onde havia «tantos brilhos, tantas cores e tantos perfumes»), numa tentativa de 
encontrar um local onde pudesse «dar largas à sua alegria e ao seu humor benfazejo». 
Mas, para seu espanto, também o mundo dos homens, apesar da sua beleza exterior, 
se revelou um mundo de trevas pelo obscurantismo dos seus preconceitos!. - ISBN 
978-972-23-0696-4  
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura portuguesa -- Conto / Igualdade de género  
CDU 821.134.3-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

  BIJ 82-34 MOT   

 

MOTA, António, 1957-     
Onde está a minha mãe? / António Mota ; il. Sebastião Peixoto. - Alfragide : ASA, 2016. 
- 58, [3] p. : todo il. color ; 25x25 cm. - (Obras de António Mota ; 33). - Sinopse da 
Editora: O Bitó e a Fabi são dois irmãos à descoberta um do outro e do mundo fora da 
sua pequena toca, enquanto tentam encontrar a mãe. Esta pode não estar presente 
fisicamente, mas os dois coelhinhos relembram, a cada passo, os seus conselhos e 
recomendações. Resta saber como será o reencontro entre mãe e filhos. - ISBN 978-
989-23-3461-5  
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34"19/20" " 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

  BIJ 82-34 PIN   

 

PINA, Manuel António, 1943-2012  
O Tesouro / Manuel António Pina ; des. Pedro Proença. - reimp. - Porto : Assírio & 
Alvim, 2014. - 43, [4] p. : todo il. color ; 24x24 cm. - Obra recomendada pelo Plano 
Nacional de Leitura para o 3º ano de escolaridade destinada a leitura orientada na sala 
de aula - Grau de Dificuldade II. - Sinopse da Editora: O Tesouro foi publicado pela 
primeira vez em 1994, pela Associação 25 de Abril e pela APRIL, com o alto patrocínio 
do Presidente da República de então, Dr. Mário Soares. Em 1999, nos 25 anos do 25 
de Abril, O Tesouro deu origem ao premiado filme de João Botelho: Se a Memória 
Existe. A nova edição foi enriquecida com magníficos desenhos de Pedro Proença. - 
ISBN 978-972-37-1695-5  
 
25 de Abril / Literatura infanto-juvenil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97157&DDB=#.WWZNw7aQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97182&DDB=&pageformat=isbd#.WWyQ3raQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97175&DDB=&pageformat=isbd#.WWiwiraQyUk
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  BIJ 82-34 SAR   

 

SARAMAGO, José, 1922-2010  
A Maior flor do mundo / José Saramago ; il. Inês Oliveira. - reimp. - Porto : Porto 
Editora, 2017. - 30, [2] p. : todo il. color ; 20 cm. - (Educação literária). - Menção 
Honrosa na 3x3 The Magazine of Contemporary Illustration / Nova Iorque, categoria 
Picture Book Show. - Leitura obrigatória no 4º ano de escolaridade e referenciada no 
Plano Nacional de Leitura. - Inclui guiões de exploração e fichas de leitura. - Sinopse: E 
se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos? 
Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo têm andado a 
ensinar?. - ISBN 978-972-0-72757-2  
Literatura infanto-juvenil / Literatura portuguesa -- Conto / Análise literária  
CDU 821.134.3-34"19/20"(072)   CDU 821.134.3-34Saramago, Jose.09(072) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-34 WIL   

 

WILDE, Oscar, 1854-1900  
O Gigante egoísta ; O Príncipe feliz / Oscar Wilde ; il. Raquel Pinheiro. - reimp. - Porto : 
Porto Editora, 2016. - 44, [4] p. : todo il. color ; 20 cm. - (Educação literária). - O 
Príncipe feliz. - Leitura obrigatória no 4º ano de escolaridade e referenciada no Plano 
Nacional de Leitura. - Inclui guiões de exploração e fichas de leitura. - Sinopse: Estes 
dois contos revelam-nos o valor da partilha através de duas figuras únicas: um gigante 
que tinha um belo jardim mas que, por ser muito egoísta, não deixava ninguém brincar 
nele; um príncipe feito estátua coberta de ouro e pedras preciosas que, apesar de ser 
feliz, se comove com o sofrimento dos homens, optando por se despojar pouco a 
pouco da sua riqueza. - ISBN 978-972-0-72684-1  
Literatura infanto-juvenil / Literatura inglesa -- Conto / Análise literária  
CDU 821.111(417)-34"18"(072)    CDU 821.111(417)-34Wilde, Oscar.09(072) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

BIJ 82-34 - Literatura juvenil (12-15 anos) 

  BIJ 82-34 CAR   

 

CARRANCA, Adriana  
Malala, a menina que queria ir à escola / Adriana Carranca ; il. Bruna Assis Brasil. - 
Lisboa : Nuvem de Letras, 2016. - 95, [1] p. : todo il. color ; 24 cm. - Sinopse: Malala 
Yousafzai quase perdeu a vida por querer ir para a escola. Ela nasceu no vale do Swat, 
no Paquistão, uma região de extraordinária beleza, cobiçada no passado por 
conquistadores como Gengis Khan e Alexandre, o Grande, e protegida pelos bravos 
guerreiros pashtuns - os povos das montanhas. Foi habitada por reis e rainhas, 
príncipes e princesas, como nos contos de fadas. Malala cresceu entre os corredores 
da escola de seu pai, Ziauddin Yousafzai, e era uma das primeiras alunas da classe. 
Quando tinha dez anos viu sua cidade ser controlada por um grupo extremista 
chamado Talibã. Armados, eles vigiavam o vale noite e dia, e impuseram muitas 
regras. Proibiram a música e a dança, baniram as mulheres das ruas e determinaram 
que somente os meninos poderiam estudar. Mas Malala foi ensinada desde pequena a 
defender aquilo em que acreditava e lutou pelo direito de continuar estudando. Ela fez 
das palavras sua arma. Em 9 de outubro de 2012, quando voltava de ônibus da escola, 
sofreu um atentado a tiro. Poucos acreditaram que ela sobreviveria. A jornalista 
Adriana Carranca visitou o vale do Swat dias depois do atentado, hospedou-se com 
uma família local e conta neste livro tudo o que viu e aprendeu por lá. Ela apresenta às 
crianças a história real dessa menina que, além de ser a mais jovem ganhadora do 
prêmio Nobel da paz, é um grande exemplo de como uma pessoa e um sonho podem 
mudar o mundo. - ISBN 978-989-665-118-3  
Direito à educação / Educação feminina / Literatura juvenil / Reportagem  
CDU 821.134.3(81)-34"20" CDU 821.134.3(81)-94"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97200&DDB=&pageformat=isbd#.WW3oRLaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97198&DDB=&pageformat=isbd#.WW3lrLaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?MFN=97185&pageformat=isbd#.WWyVkraQyUk
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BIJ 82-93 Livros infantis até aos 4 anos 

 

  BIJ 82-93 CHE  

 

CHERNYSHEVA, Natalia  
O Regresso / Natalia Chernysheva. - Figueira da Foz : Bruaá Editora, 2014. - [28] p. : 
todo il. color ; 18 x 24 cm. - Sinopse: Uma viagem. A alegria de um reencontro. Uma 
história sem palavras que nos diz tanto. - ISBN 978-989-8166-25-8  
 
Família -- [Ilustração]  
CDU 821.134.3-93     CDU 741(=1:470+571)"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-93 CUN  

 

CUNHA, Clara, 1971-     
Feliz Natal Lobo Mau / Clara Cunha ; il. Natalina Cóias. - 2ª ed. - [Lisboa] : Livros 
Horizonte, 2015. - [32] p. : todo il. color ; 29 cm. - Obra recomendada pelo Plano 
Nacional de Leitura Ler+, Educação pré-escolar. - Sinopse da Editora: Esta é a história 
do Lobo Mau que foi procurar o Capuchinho Vermelho, mas encontrou o Pai Natal. 
Será que merece um presente?. - ISBN 978-972-24-1774-7  
 
CDU 821.134.3-93"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-93 FRA  

 

FRANÇOIS, André  
Lágrimas de crocodilo / texto e il. de André François ; trad. Miguel Gouveia ; rev. 
Helder Guégués. - Figueira da Foz : Bruaá Editora, 2010. - [40] p. : todo il. color ; 9x28 
cm + caixa em forma de subscrito. - Tit. orig.: Les Larmes de crocodile. - Sinopse da 
Editora: Publicado em 1956, “Lágrimas de crocodilo” é unanimemente considerada 
como uma obra que ainda hoje se destaca pela sua qualidade artística e indiscutível 
originalidade. Um relato textual e pictórico deliciosamente absurdos e 
admiravelmente limpos de impurezas. Uma insólita viagem-explicação ou uma 
explicação-viagem que ninguém se vai importar de repetir... até às lágrimas.. - ISBN 
978-989-8166-05-0  
 
CDU 821.133.3-93 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-93 GLA  

 

GLASER, Milton  
Se as maçãs tivessem dentes / Milton Glaser ; il. Shirley Glaser ; rev. Helder Guégués. - 
Figueira da Foz : Bruaá, 2017. - [36] p. : todo il. color ; 23 cm. - Sinopse da Editora: Se 
as maçãs tivessem dentes, o que aconteceria? Morder-nos-iam, claro! E se fizessem 
cócegas aos picles? Não amargavam nicles. Se abrirem este livro, também vão 
descobrir o que aconteceria se as tartarugas fossem galinhas, se os cogumelos 
tivessem cabelos, e outras absurdas e divertidas “se…tuações”. Publicado 
originalmente em 1960, este foi o primeiro livro que Shirley e Milton Glaser fizeram 
em conjunto. Uma lista de todo o tipo de objectos e animais que desafiam definições e 
nos arrastam para um mundo sem sentido e disparatado repleto de ilustrações de 
cores vibrantes que conseguem ser tão divertidas e improváveis como o texto. Um 
livro hilariante, colorido, cuja fórmula vai ficar connosco e alastrar a tudo à nossa 
volta. - ISBN 978-989-8166-32-6  
 
CDU 821.111(73)-93"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97210&DDB=&pageformat=isbd#.WW4W57aQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97180&DDB=&pageformat=isbd#.WWyCNLaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97219&DDB=&pageformat=isbd#.WW4fzbaQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97193&DDB=&pageformat=isbd#.WWyky7aQyUk
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  BIJ 82-93 GRA  

 

GRAVETT, Emily  
Arrumado / Emily Gravett ; trad. Francisco Ferreira da Fonseca ; rev. Raquel Dutra 
Lopes. - Lisboa : Livros Horizonte, 2017. - [36] p. : todo il. color ; 27 cm. - Tit. orig.: Tidy. 
- Sinopse: O Pedro gosta de ter tudo arrumado e organizado - mas às vezes é bom 
saber quando parar. Nesta história original e engraçada, escrita por uma das autoras 
mais talentosas da atualidade, um texugo adorável aprende a gostar da sua casa na 
floresta tal como ela é. Mesmo que esteja um bocadinho desarrumada.  
ISBN 978-972-24-1827-0  
 
CDU 087.5 CDU 821.111-93 CDU 821.111-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo  

 
 

 
BIJ 82-93 JEF  

 

JEFFERS, Oliver  
Era uma vez um alfabeto / Oliver Jeffers ; design Rory Jeffers ; adapt. Madalena Moniz 
; trad. Rui Lopes. - Lisboa : Orfeu Negro, 2016. - [112] p. : todo il. color ; 32 cm. - (Orfeu 
mini). - Tit. orig.: Once upon an alphabet. - Prémio Children’s Books Ireland 2015. - 
Sinopse da Editora: Oliver Jeffers transforma o alfabeto numa aventura de mistério, 
suspense, e humor, contando-nos 26 breves histórias. Cada letra cria palavras que, por 
sua vez, criam histórias, oferecendo-nos enigmas, canecas em cacos, pastinacas 
perplexas e wattirafas. Um livro cheio de imaginação, tão científico quanto absurdo, 
que nos ensina novos conceitos e palavras. Inteligente e divertido! .  
ISBN 978-989-8327-75-8  
 
Alfabeto 
CDU 087.5 CDU 821.111(94)-93 

 Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 
BIJ 82-93 JEF  

 

JEFFERS, Oliver  
O Incrível rapaz que comia livros / Oliver Jeffers ; adapt. Christina Casnellie ; trad. Rui 
Lopes. - 4ª ed. - Lisboa : Orfeu Negro, 2015. - [34] p. : todo il. color ; 29 cm. - (Orfeu 
mini). - Tit. orig.: The Incredible book eating boy. - Melhor livro infantil 2007 - Irish 
Book Awards. - Obra recomendada pelo Plano Nacional de Leitura Ler+. Educação pré-
escolar, 1º e 2º Ano de escolaridade. - Recomendado para projectos relacionados com 
Cidadania. - Sinopse da Editora: O Incrível rapaz que comia livros conta a suculenta 
história de um rapaz com um apetite insaciável por livros. O Henrique adorava livros… 
mas não exactamente como nós adoramos livros. O Henrique adorava comer livros! 
Primeiro uma palavra, depois uma frase, e não tardou já se empanturrava com três ou 
quatro livros de uma vez só. Quanto mais livros comia, mais esperto ficava. Até que 
um dia as coisas começaram a correr mal... Um livro tão tentador que já houve quem 
não resistisse a dar uma dentada na contracapa!. - ISBN 978-989-95565-9-6  
 
Cidadania  
CDU 087.5 CDU 821.111(94)-93 

 Consultar disponibilidade no Catálogo  

 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97148&DDB=#.WWT177aQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97154&DDB=#.WWY7A7aQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97149&DDB=#.WWXxB7aQyUk
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BIJ 82-93 JEF  

 

JEFFERS, Oliver  
Perdido e achado / Oliver Jeffers ; adapt. Christina Casnellie ; trad. Rui Lopes. - 3ª ed. - 
Lisboa : Orfeu Negro, 2016. - [40] p. : todo il. color ; 27x27 cm. - (Orfeu mini). - Tit. 
orig.: Lost and found. - Melhor livro do ano 2006 - BBC Television. - Medalha de Ouro 
2005 - Nestlé Children’s Award. - Obra recomendada pelo Plano Nacional de Leitura 
Ler+. Educação pré-escolar. - Sinopse da Editora: Perdido e Achado é a história de um 
menino que, um dia, encontrou um pinguim à sua porta... O pinguim parecia triste, por 
isso o menino achou que ele devia estar perdido. Então, decidiu ajudá-lo a encontrar o 
caminho de regresso a casa. Assim começa a aventura mágica destes dois novos 
amigos que rumam ao Pólo Sul num pequenino barco a remos, enfrentando mares 
calmos e tumultuosos debaixo de um guarda-chuva. Com ilustrações desenhadas a 
aguarela, este livro foi já adaptado ao cinema de animação pelo realizador Peter Hunt 
(AKA Studio, 2008). - ISBN 978-989-8327-08-6  
Ajuda / Amizade  
CDU 087.5 CDU 821.111(94)-93 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
BIJ 82-93 MAR 

 

MARTINS, Isabel Minhós, 1974-  
Nunca vi uma bicicleta e os patos não me largam / Isabel Minhós Martins ; il. 
Madalena Matoso ; rev. Inês Guerreiro. - Carcavelos : Planeta Tangerina, 2012. - [28] p. 
: todo il. color ; 27 cm. - Obra recomendada pelo Plano Nacional de Leitura para 
Educação pré-escolar. - Sinopse: Aprender coisas sobre o mundo é importante; 
perceber o mundo também. Ler, escrever, contar, desenhar... tudo isso. Mas o mundo 
também foi feito para viver: para olhar, descobrir com as mãos, experimentar... De 
preferência em direto, ao vivo e a cores. Um livro divertido que também serve para 
perguntar: O que é mais importante? Quantas maneiras há de aprender? Para que 
serve a escola?. - ISBN 978-989-8145-44-4  
Conhecimento do mundo CDU 821.134.3-93"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
BIJ 82-93 MCA 

 

MCALLISTER, Angela  
Yac! Não é um monstro! / Angela McAllister ; il. Alison Edgson ; trad. Mónica Semedo. 
- Estoril : Minutos de Leitura, 2010. - [28] p. : todo il. color ; 29 cm. - Tít. orig.: Yuck! 
Tha's not a monster. - Sinopse da Editora: Quando os ovos da Senhora Monstra e do 
Senhor Monstro começam a estalar, ficam deliciados por saber que os dois primeiros 
monstrinhos são assustadores e horrorosos! Mas depois estala o terceiro - e deste sai 
um monstrinho fofinho, bonito e cor-de rosa! Oh, não . . . - ISBN 978-972-793-107-1  
Família / Igualdade de género  
CDU 087.5 CDU 821.111-93"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
BIJ 82-93 MON 

 

MONIZ, Madalena, 1985-  
Hoje sinto-me... : de A a Z / texto e il. Madalena Moniz. - 2ª ed. - Lisboa : Orfeu Negro, 
2014. - [57] p. : todo il. color ; 27 cm. - (Orfeu Mini). - Menção especial na categoria 
Opera Prima 2015, Feira do livro de Bolonha . - Obra recomendada pelo Plano 
Nacional de Leitura Ler+ para educação pré-escolar. - Sinopse da Editora: Um livro 
poético e destemido, com ilustrações pintadas a aguarela e a tinta-da-china, que 
reinventa as ligações entre palavra e imagem. Ao longo deste abecedário, 
acompanhamos a nossa personagem e o que ela vai sentindo letra a letra: Audaz, 
Baralhado, Curioso. Hoje sinto-me... Espacial, Jupiteriano, Único. E tu, como te 
sentes?. - ISBN 978-989-8327-29-1  
CDU 82-93  

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97160&DDB=#.WWdM8raQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97206&DDB=&pageformat=isbd#.WW4Po7aQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97151&DDB=#.WWYDy7aQyUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?MFN=97169&pageformat=isbd#.WWiSVbaQyUl
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BIJ 82-93 NÚÑ 

 

NÚÑEZ, Marisa  
Quiquiriqui / Marisa Núñez ; il. Helga Bansch ; trad. Dora Batalim Sottomayor. - 
Pontevedra : OQO Editora, 2006. - [32] p. : todo il. color ; 24x26 cm. - (Colecção O). - 
Tit. orog.: Cocorico. - Sinopse da Editora: Quiquiriqui é uma adaptação livre de um 
conto tradicional birmanês que fala sobre a necessidade de prestar atenção aos bons 
conselhos, da importância de cumprir as promessas e da dificuldade que aprender a 
partilhar implica. O pintainho provoca a fúria do gato ao não deixar-lhe nada para 
lanchar, mas a compreensiva Mamã Galinha protegerá o seu pequenino, ajudando-o a 
sair deste mau bocado e dando-lhe outra oportunidade de aprender a lição. - ISBN 
978-84-9871-158-5  
 
Responsabilidade  
CDU 087.5  CDU  821.134.2(93) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 
BIJ 82-93 OND 

 

ONDJAKI, 1977-     
O Voo do Golfinho / Ondjaki ; il. Danuta Wojciechowska ; rev. Clara Boléo. - 3ª ed. - 
Lisboa : Caminho, 2015. - [24] p. : todo il. color ; 25 cm. - Livro recomendado pelo 
Plano Nacional de Leitura 2011 para educação pré-escolar para ler em voz alta e 
trabalhar em sala de aula. - Sinopse da Editora: E se todos tivéssemos o dom de mudar 
de corpo ao longo da vida? E se voar fosse mesmo possível para todos os que sempre 
desejaram ter asas? Esta é a estória de um golfinho que queria ser passarinho.... - ISBN 
978-972-21-2071-5  
 
CDU 821.134.3(673)-93 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 
BIJ 82-93 PAU 

 

PAULINO, Sofia  
As Contadeiras de histórias / Sofia Paulino. - Castro Verde : Simon's Books, 2016. - [28] 
p. : todo il. color ; 20x25 cm. - (Contadeiras de histórias). - Sofia Paulino nasceu no 
Alentejo e é autora, ilustradora, artesã e editora. - Sinopse da Editora: Do artesanato 
para o livro: "As Contadeiras de Histórias" de Sofia Paulino. São poucas as bibliotecas, 
livrarias com oferta de artesanato ou feiras dedicadas às artes que não ouviram ainda 
falar das "Contadeiras de Histórias", criadas por Sofia Paulino.  Peças únicas que têm 
como conceito o mundo dos livros e da leitura, e como prioridade a utilização de 
materiais reutilizáveis, as "Contadeiras" são já conhecidas e aclamadas em todo o país 
e também no estrangeiro. Um artesanato de autor conceptual que passa agora (e 
finalmente) para livro ilustrado e que irá agradar a todas as idades; desde os mais 
novos, cujo contacto manual com as peças e sua construção através dos ateliers 
efetuados em várias bibliotecas e escolas do país, até aos adultos, que as vêm 
colecionando ao longo dos anos. - ISBN 978-989-99561-2-4  
 
Artesanato  
CDU 821.134.3-93"20" CDU 745:087.5 

Consultar disponibilidade no Catálogo 
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