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DOCUMENTAÇÃO ON-LINE 

  

 

PORTUGAL. Instituto para a Qualidade na Formação, I.P., IQF  
O Sector das actividades artísticas / Instituto para a Qualidade na Formação ; coord. 
Sandra Lameira. - Lisboa : IQF, 2006. - 247 p. a 2 colns : il. ; 28 cm + Separata (184 p.). - 
(Estudos sectoriais ; 33). - Consultar Estudo on-line. - Consultar Separata on-line. - ISBN 
972-8619-82-0  
 
Atividades artísticas -- Perfis profissionais -- Portugal / Artes do espetáculo / Artes 
performativas / Artes visuais / Património / Cinema / Audiovisuais  
CDU 008:7(094.7) CDU 338(094.7) CDU 331(094.7) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

OFERTAS 

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

 BIJ 82-34 XAV    

 

XAVIER, Lara  
Bombeiro dos pés à cabeça / Lara Xavier ; il. Raquel Santos ; pref. Isabel Silva. - 
Alfragide : Leya, 2017. - [48] p. : todo il. color ; 23 cm. - Sinopse: Este livro tem como 
objetivo sensibilizar e envolver os mais novos para a prevenção dos incêndios e, em 
simultâneo, angariar fundos para a compra de equipamentos de proteção individual 
de combate a incêndios florestais para os bombeiros portugueses  
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

Direção-Geral da Educação (DGE) 

372.3 Educação pré-escolar 

 372.3 ORI 

 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  
Orientações curriculares para a educação pré-escolar / coord. Isabel Lopes da Silva ; 
texto de Liliana Marques, Lourdes Mata e Manuela Rosa. - Lisboa : Ministério da 
Educação - Direção-Geral da Educação (DGE), D.L. 2017. - 110, [2] p. : il. gráficos e 
tabelas color ; 30 cm. - Consultar on-line. - ISBN 978-972-742-404-7  
Educação pré-escolar / Currículo  
CDU 372.3:371.214(469) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
Fundação Engenheiro António de Almeida 

94(41/99) História mundial 

 94(41/99) BEL 

 

BELO, Carlos Filipe Ximenes, Dom, 1948-     
História da Igreja em Timor-Leste : 450 Anos de Evangelização (1562-2012) / Carlos 
Filipe Ximenes Belo ; apres. João Marinho dos Santos. - Porto : Fundação Engenheiro 
António de Almeida, 2013-2016. - 2 vols. : il. ; 24 cm. - Vol. 1: 1562-1940. - 593, [2] p. - 
Vol. 2: 1940-2012. - 2016. - 539, [4] p. - ISBN 978-972-8386-94-8 (1). - ISBN 978-972-
8012-38-0 (2)  
Evangelização / História da igreja -- Timor-Leste / História de Timor-Leste  
CDU 272-76-9(594.9)"1562/1940" CDU 94(594.9)"1562/1940" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://opac.iefp.pt:8080/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=28928&img=801
http://opac.iefp.pt:8080/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=28928&img=802
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97868&DDB=#.Wfdg9rVpGUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97735&DDB=&pageformat=isbd#.WeCaJrVryUk
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw1rPziJvXAhWEVBQKHSd0BbkQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.dge.mec.pt%2Focepe%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FOrientacoes_Curriculares.pdf&usg=AOvVaw1On8g8WvrjYiKfKNWYQrhY
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97877&DDB=#.WfiLrLVpGUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97884&DDB=#.WftBnLVpGUk
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Professora Linda Saraiva 

030 Obras de referência. Dicionários, enciclopédias 

 BIJ 030 DIC    

 

DICTIONARY  
Dictionary = Dicionário. - Lisboa : Editorial Notícias, 2000. - [28] p. : todo il. color ; 25 
cm. - (Aprender ingllês). - Sinopse: Dictionary é o apoio pedagógico perfeito para a 
aprendizagem do inglês mais elemantar. Foram incluídos termos já familiares da 
criança para facilitar o primeiro contacto com o idioma.... a criança poderá associar, de 
uma forma muito simples, a palavra inglesa com a sua imagem correspondente. - ISBN 
972-46-1177-9  
Inglês -- Dicionário / Livro para crianças  
CDU 030=111 CDU 087.5 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

BIJ 5 Ciências Matemática, Ciências Naturais… Zoologia 

 BIJ 5 FER    

 

FERGUSON, Richard  
Safari : 6 Fantásticas imagens pop-up / Richard Ferguson ; trad. António Manuel 
Marques. - Porto : Dorling Kendersley - Civilização Editores, 2007. - 5 f. pop-up : todo il. 
color ; 26 cm. - Sinopse: Descubra o mundo dos elefantes, das zebras, das girafas e dos 
leões! Com magníficas surpresas em cada página, você vai viajar para a África sem sair 
de casa!. - ISBN 978-989-550-566-1  
Animais selvagens -- África / Livro para crianças  
CDU 087.5:59(6) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 BIJ 5 GRE    

 

GREIG, Elna  
Já sei somar! / texto de Elna Greig ; il. Lorna Kent. - Porto : Porto Editora, D.L. 2008. - 
[8] p. : todo il. color ; 21x23 cm + 56 peças magnéticas. - Contém peças pequenas, não 
aconselhável a acrianças com idade inferior a 3 anos. - Sinopse: De forma lúdica e 
divertida, este livro, não aconselhável a crianças com idade inferior a 3 anos, vai lançar 
os pequenos leitores no maravilhoso mundo da Matemática, onde a adição representa 
um dos seus principais pilares. Com a ajuda de um adulto, a criança deverá fazer 
corresponder as peças magnéticas, ilustradas com números e imagens, aos espaços 
vazios que vai encontrando em cada página do livro e assim ir ganhando a noção do 
1+1=2. A brincar também se aprende!. - ISBN 978-972-0-71174-8  
Livro para crianças / Ensino da matemática  
CDU 087.5:51(07) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 BIJ 5 LIT    

 

LITTLE, Penny  
O Mais negro buraco do espaço / texto de Penny Little ; il. Vicent Vigla ; trad. Geny 
Pereira. - Vila Nova de Gaia : Edições Gailivro, 2007. - [24] p. : todo il. color ; 26 cm. - 
Sinopse: Nunca saberás o que podes encontrar... Carlitos, o pai e Dogo passaram toda 
a tarde a construir um foguetão, com sensores de extraterrestres, um detector de 
buracos negros e um interruptor para viagens no tempo. Mas, antes do Carlitos e de 
Dogo conseguirem observar a mistura de satélites, o foguetão atinge uma velocidade 
incrível! Junta-te aos Carlitos e ao Dogo nesta fantástica aventura! E prepara-te para 
muitas surpresas... - ISBN 978-989-557-440-7  
Livro para crianças / Astronomia  
CDU 087.5:52 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97773&DDB=&pageformat=isbd#.WeXtVrVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97745&DDB=&pageformat=isbd#.WeDPZLVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97753&DDB=&pageformat=isbd#.WeSQrbVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97750&DDB=&pageformat=isbd#.WeRzILVryUk
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BIJ 6 Alimentação. Corpo humano. Saúde. Tecnologia 

 
BIJ 6 COI   

 

COISAS QUE ANDAM  
Coisas que andam / ed. Anna Harrison ; escrito por Jane Yorke ; consultora pedagógica 
Geraldine Taylor ; trad. Manuela Junqueira. - Porto : Dorling Kendersley - Civilização 
Editores, 2007. - [24] p. : todo il. color ; 25x25 cm. - (Desenha e apaga). - Sinopse: Com 
muitas atividades e coisas engraçadas para procurar, "Coisas que Andam", torna a 
aprendizagem das letras, dos números e do desenho muito fácil.  
- ISBN 978-989-550-615-6  
Livro para crianças / Ensino da escrita / Transportes  
CDU 087.5:656 CDU 087.5:81(07) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

BIJ 7 Arte. Música. Desporto. (É assim que se faz.... livros educativos) 

 
BIJ 7 MEU   

 

O MEU LIVRO DE CANÇÕES  
O Meu livro de canções : dó ré mi fá sol lá si / selecção e organização de Clara Abreu ; 
il. Ana Maria Villas ; arranjo musical Bernard Ravelle-Chapuis. - Porto : Porto editora, 
cop. 1991-1994. - 2 vols. : il. color ; 22 cm. - Vol. 1: 44, [2] p.. - Vol. 2: 48, [2] p.. - ISBN 
972-0-70019-X (1). - ISBN 972-0-700-18-1 (2)  
Canções para crianças / Livro para crianças  
CDU 087.5:784.67 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
BIJ 7 MEU   

 

MEU LIVRO DE JOGOS  
O Meu livro de jogos / adapt. Nelly Barreto Moreira da Silva. - Porto : Porto Editora, 
2009. - 192 p. : todo il. color ; 27 cm. - Tít. orig.: Mi gran libro de juegos. - Sinopse: O 
meu livro de JOGOS oferece um mundo de diversão sem limites. Contém uma 
multiplicidade de atividades ao ar livre, passatempos que irão pôr à prova a 
habilidade, jogos para organizar em casa quando estiver mau tempo... Um sem-fim de 
ideias com as quais se pode passar momentos inesquecíveis: sozinho, em família ou 
com os amigos. Todos os jogos têm regras muito simples e fáceis de realizar. . - ISBN 
978-972-0-72111-2  
Livro para crianças / Jogos de rua / Jogos de casa / Jogos de mesa / Jogos de habilidade  
CDU 087.5: 793.7(0.053.2)  CDU 087.5:796.11(0.053.2) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

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

 BIJ 82-34 AGU   

 

AGUALUSA, José Eduardo, 1960-     
A Girafa que comia estrelas / José Eduardo Agualusa ; il. Henrique Cayatte ; rev. 
Fernanda Abreu. - 10ª ed. - Lisboa : Dom Quixote, 2011. - [28] p. : todo il. color ; 24 
cm. - Livro recomendado para o 2º ano de escolaridade, destinado a leitura orientada 
pelo Plano Nacional de Leitura Ler+. - Sinopse: Uma história infantil sobre a amizade 
de uma girafa, que andava sempre com a cabeça nas nuvens, e uma galinha do mato, 
com a cabeça cheia de frases feitas. Com humor, mestria e simplicidade, José Eduardo 
Agualusa e Henrique Cayatte contam-nos uma bela história de amizade e engenho. - 
ISBN 978-972-20-2942-1  
 
Literatura africana em língua portuguesa -- Conto / Literatura angolana / Literatura 
infantil / Amizade  
CDU 821.134.3(673)-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97715&DDB=&pageformat=isbd#.Wd5GvrVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=81669&DDB=&pageformat=isbd#.Wd9TxbVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97733&DDB=&pageformat=isbd#.WeCBRLVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97751&DDB=&pageformat=isbd#.WeR2e7VryUk


Biblioteca Outubro 2017 

3 

 

 BIJ 82-34 CAR   

 

CARLINE  
A Estranha aventura do ursinho Teddy / Carline ; il. Carline, Renne ; trad. Teresa 
Amaral. - Porto : Civilização, cop. 2001. - [25] p. : todo il. color ; 23x28 cm. - (Amigos do 
[coração]). - Tít. orig.: L'étrange aventure de Teddy Bear. - Sinopse: "Que se passou? 
Mas onde é que eu estou e onde está a minha amiga Sofia?!, pergunta-se o infeliz 
Teddy ao acordar nessa manhã... o Mário Gaivota, ouve-o chorar; voa em seu auxílio 
deste pequeno ursinho, tão frágil e tão sozinho. Teddy inicia, então, um estranho 
caminho para a felicidade... - ISBN 972-26-2040-1  
Literatura francesa -- Conto / Literatura infantil / Amizade  
CDU 821.133.1-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

   BIJ 82-93 DAC   

 

DACOSTA, Luísa, pseud  
O Elefante cor-de-rosa / Luísa Dacosta ; il. Armando Alves. - 8ª ed. - Porto : Asa, 2013. - 
[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 821.134.3-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

  

 
BIJ 82-34 DEK   

 

DEKELPER, Irène  
Historias maravilhosas para crianças curiosas / Irène Dekelper e Françoise Le Gloahec ; 
il. François Ruyer ; trad. Ana Magno, Joana Ferreira e Carlos Coelho de Oliveira. - 2ª 
reimp. - Porto : Civilização Editora, 2010. - [116] p. : todo il. color ; 30 cm. - Sinopse: 
Conheces a história extraordinária do Nanar, o coelhinho de peluche, da joaninha 
diferente ou da bruxa muito especial? Não? Então abre depressa este livro de belas 
ilustrações e saboreia as suas engraçadas histórias. Entra nesta maravilhosa viagem 
por montes e vales, através dos bosques, das vilas e do ar. Basta-te uma cama fofinha 
e este livro por companhia!. - Histórias : Os Dois irmãos; O Cogumelo venenoso; O 
Peixinho do mar; A Flor artificial; O Canto do rouxinol; Mira e o segredo da felicidade; 
Como é que o porco-veludo se tornou no porco-espinho?; O Pôr do sol;  As Estrelas 
cadentes; Uma bruxa muito especial; Uma joaninha diferente; O Coelhinho Nanar. - 
ISBN 978-972-26-2304-4 
 
Literatura francesa -- Conto / Literatura infantil  
CDU 821.133.1-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97697&DDB=&pageformat=isbd#.WdylPbVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97758&DDB=&pageformat=isbd#.WeS1frVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97720&DDB=&pageformat=isbd#.Wd8x87VryUk
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  BIJ 82-93 DUE   

 

OS DUENDES SAPATEIROS  
Os Duendes sapateiros / il. Joana Quental ; adapt. Ana Oom ; rev. de texto Carla 
Pacheco. - 1ª reimp. - Lisboa : Zero a Oito, 2009. - 29, [1] p. : todo il. color ; 17 cm. - 
(Era uma vez...). - Sinopse: Um conto que fala de bondade, generosidade e gratidão, 
três valores fundamentais na educação da criança. - ISBN 978-989-648-119-3  
 
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 BIJ 82-34 GRÉ    

 

GRÉE, Alain  
Tó está de saúde / texto de  Alain Grée e de João Miguel Guedes ; il. Gérard Grée ; ed. 
pedagógica Marguerite Delchet. - Lisboa : Verbo, [19-?]. - 21 p. : todo il. color ; 26 cm. - 
(As descobertas do Tó ; 14)  
 
Literatura francesa -- Conto / Literatura infantil / Higiene pessoal  
CDU 821.133.1-34 CDU 613-053.2 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-93 OOM    

 

Oom, Raquel 
Cão que ladra não morde / texto de Ana Oom ; il. Raquel Pinheiro ; rev. Carla Pacheco. 
- Lisboa : Zero a Oito, 2009. - 30 p. : todo il. color ; 20 x 20 cm. - (Expresso mais novos : 
Provérbio de sempre ; 1). - Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura Ler+. - 
Venda exclusiva com o Jornal Expresso. - ISBN 972-989-648-089-9 
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Contos 
CDU 821.134.3-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 BIJ 82-34 ROD    

 

RODRIGUES, Sara  
O Leão que não sabia ser mau / Sara Rodrigues ; il. Chico. - Alfragide : Nova Gaia, 2009. 
- [32] p. : todo il. color ; 23 x 23 cm. - (O Menino do circo ; 1). - Livro recomendado 
para o 3º ano de escolaridade, destinado a leitura autónoma pelo Plano Nacional de 
Leitura Ler+. - Sinopse: Pongo é um leão demasiado bonzinho para o circo Pirilampo. 
Pelo menos é isso que Miriam tenta fazer crer a Dom Pirilampo, o dono do circo. 
Leonardo, o domador, fica assim com uma difícil tarefa em mãos: transformar Pongo 
num leão feroz e assustador. Leo decide ajudá-lo, mas nem tudo corre como o 
previsto, e todos aprendem uma grande lição.... - ISBN 978-972-712-557-9  
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-34 SAI   

 

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de, 1900-1944  
O Principezinho : Livro com ímanes / [Antoine de Saint-Exupéry] ; texto e econceção de 
Melanie Rhauderwiek com citações de Antoine de Saint-Exupéry. - [S.l.] : O Arco de 
Diana, 2012. - [10] p. : todo il.color ; 26 cm + 16 ímanes. - Adaptação para crianças do 
clássico de Antoine de Saint- Exupéry. - Contém peças pequenas. Não recomendado a 
crianças com menos de 3 anos. - Sinopse: Era uma vez um principezinho que vivia num 
planeta que era pouco maior do que ele.... - ISBN 978-989-626-384-3  
Literatura francesa -- Conto / Literatura infantil  
CDU 821.133.1-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97762&DDB=&pageformat=isbd#.WeXXX7VryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResult.aspx?search=_OB%3a*_QT%3aTI__T%3a_Q%3aTO+ESTA+DE+SAUDE+_EQ%3aT_D%3aF___&SM=A&pageformat=isbd
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97765&DDB=&pageformat=isbd#.WeW62rVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97732&DDB=&pageformat=isbd#.WeB9_7VryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97761&DDB=&pageformat=isbd#.WeS-F7VryUk
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BIJ 82-34 - Literatura infanto-juvenil (já sei ler - 8 a 12 anos) 

  BIJ 82-34 ASC   

 

ASCENSO, Marília, 1950-  
A Joaninha quadrada / Marília Ascenso ; il. Marília Ascenso e Fedra Santos. - 2ª ed. - 
Maia : Livro Directo, 2013. - 19, [2] p. : todo il. color ; 29 cm. - Sinopse: A Joaninha 
Quadrada era inteligente e amorosa. [...] Contudo, muitas vezes tinha que tolerar a 
impertinência e crueldade de alguns [...] quando, em grupo, se aproximavam dela e, 
cercando-a, ridicularizavam as suas pintas invulgarmente quadradas. [...] De repente, a 
Joaninha Quadrada deu um salto e, num estalar de dedos, teve uma ideia genial. E tu, 
que estás a ler esta história, não imaginas o que ela magicou?. 
- ISBN 978-989-734-025-3  
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura portuguesa  
CDU 821.134.3-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 
BIJ 82-34 MAS   

 

MASANNEK, Joachim, 1960-  
Markus, o imbatível / Joachim Masannek ; il. Jan Birck ; trad. Rita Veiga ; rev. Cristina 
Pereira. - 4ª ed. - Lisboa : Dom Quixote, 2014. - 290, [5] p. : il. ; 22 cm. - (As Feras 
futebol clube ; 13). - Tít. orig.: Markus der unbezwingbare. - Livro recomendado pelo 
Plano Nacional de Leitura Ler+ para o 5º ano de escolaridade, leitura com apoio do 
professor ou dos pais. - Sinopse: Aventuras e diversão sobre o tema de que as crianças 
mais gostam: O FUTEBOL. Amigos, amigos, carta de pesadelo na altura de acabarem as 
aulas: uma equipa de futebol afirma ser muito mais perigosa do que As Feras e 
desafia-os a jogarem uma partida no início das férias de Verão. Não precisam de 
repeti-lo, sobretudo a Markus, que desde logo quer aceitar o desafio. Mas conseguirão 
eles que os pais os deixem ir sozinhos para 600 quilómetros de distância, e de 
bicicleta? Que adversários os esperam ali? O jogo que As Feras vão enfrentar não só 
será o mais prolongado de todos os tempos como será uma batalha pela sua honra. . - 
ISBN 978-972-20-3521-7  
 
Literatura alemã -- Narrativa de aventuras / Literatura infanto-juvenil  
CDU 821.112.2-311.3"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

  BIJ 82-34 STI   

 

STILTON, Geronimo, pseud.  
O Galeão dos gatos piratas / Geronimo Stilton ; il. Matt Wolf, Larry Keys ; trad. Carlos 
Grifo Babo. - 9ª ed. - Lisboa : Presença, 2013. - 118, [10] p. : todo il. color ; 19 cm. - 
(Geronimo Stilton ; 6). - Tít. orig.: Il Galeone dei gatti pirati. - Livro recomendado pelo 
Plano Nacional de Leitura Ler +. - Sinopse: «Alguma vez ouviram falar do terrível Pirata 
Negro? Ah, não? Sorte vossa! É o terror de todos os mares, o pior pesadelo de 
qualquer rato. E digam-me lá se isto não é azar? Porque havia logo de me calhar a mim 
ver-me prisioneiro na sua nave?...»  
- ISBN 978-972-23-3529-4 
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura italiana 
CDU 821.131.1-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 
 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97725&DDB=&pageformat=isbd#.Wd913bVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97744&DDB=&pageformat=isbd#.WeDMq7VryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97742&DDB=&pageformat=isbd#.WeDIR7VryUk
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  BIJ 82-34 STI   

 

STILTON, Geronimo, pseud. 
O Grande campeonato de futebol / Geronimo Stilton ; il. Valeria Turati ; colab. Paola 
Conversano ; trad. Carlos Grifo Barbo. - 11ª ed. - Barcarena : Presença, 2014. - 93, [33] 
p. : il. color ; 19 cm. - (Geronimo Stilton ; 24). - Tít. orig.: Uno stratopico giorno... da 
campione!. - Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura Ler +. - Sinopse: Em O 
Grande Campeonato de Futebol, o autor assume a sua devoção pelo desporto rei. «Eu 
sou um senhor, ou melhor, um roedor intelectual. Mas, como todos os roedores, 
tenho uma grande paixão: o futebol! Sim, também sofro de clubite, mas à maneira de 
um gentil-rato. Para mim, o desporto é coragem, lealdade e amizade!». 
- ISBN 978-972-23-3962-9  
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura italiana 
CDU 821.131.1-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-34 STI   

 

STILTON, Geronimo, pseud.  
A Maratona mais louca do mundo! / Geronimo Stilton ; trad. Carlos Grifo Babo ; il. 
Valeria Turati. - 9ª ed. - Lisboa : Presença, 2013. - 104, [24] p. : todo il. color ; 19 cm. - 
(Geronimo Stilton ; 15). - Tit. orig.: La Maratona più pazza del mondo!. - Livro 
recomendado pelo Plano Nacional de Leitura Ler +. - Sinopse: «O meu amigo Rataldo 
Rock, um dos mais famosos atletas de Ratázia, pôs-me furioso com o seu 
superprograma de treino... Depois, juntos, participámos numa corrida extra-rática 
onde me aconteceu de tudo, mas mesmo de tudo...». - ISBN 978-972-23-3784-7 
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura italiana 
CDU 821.131.1-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

BIJ 82-34 Literatura juvenil (gosto de ler - + 12 anos) 

 
BIJ 82-34 GIO   

 

GIONO, Jean, 1895-1970  
O Homem que plantava árvores / Jean Giono ; il Manuel Cruz ; trad. Manuel Oliveira. - 
3ª ed. - Barcarena : Marcador, 2013. - 69 p. : il. p&b ; 21 cm. - Tít. orig.: L'Homme qui 
plantait des arbres. - Livro recomendado para o 3º ciclo, destinado a leitura autónoma 
pelo Plano Nacional de Leitura Ler+. - Sinopse: Inspirado em acontecimentos 
verdadeiros, "O Homem que plantava árvores" é uma história inesquecível sobre o 
poder que o ser humano tem de influenciar o mundo à sua volta. Narra a vida de um 
homem e o seu esforço solitário, constante e paciente, para fazer do sítio onde vive 
um lugar especial. Com as suas próprias mãos e uma generosidade sem limites, 
desconsiderando o tamanho dos obstáculos, faz, do nada, surgir uma floresta inteira - 
com um ecossistema rico e sustentável. É um livro admirável que nos mostra como um 
homem humilde e insignificante aos olhos da sociedade, a viver longe do mundo e 
usando apenas os seus próprios meios, consegue reflorestar sozinho uma das regiões 
mais inóspitas e áridas de França. - ISBN 978-989-8470-26-3 
 
Literatura francesa -- Conto / Literatura juvenil  
CDU 821.133.1-34"19" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97736&DDB=&pageformat=isbd#.WeCkiLVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?MFN=97739&pageformat=isbd#.WeDEerVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97712&DDB=&pageformat=isbd#.Wd48h7VryUk
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BIJ 82-93 Livros infantis (gosto de ouvir histórias - até aos 4 anos) 

  BIJ 82-93 GRÉ   

 

GRÉGOIRE, Marie-Hélène  
 Feliz aniversário ursinho! / texto e ilustração de Marie-Hélène Grégoire. - Sintra : 
Impala, D.L. 2008. - 6 p. cartonadas : todo il. color. - Sinopse: Este livro é interativo e 
contém atividades que permitem que a criança aprenda e descubra coisas novas. Ele 
conta a história do aniversário do Ursinho e prioriza o conceito da família e da 
amizade. - ISBN 978-989-22-0359-1  
 
Amizade / Aniversário  
CDU 821.134.3-93 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-93 MIS   

 

MISSÃO ESPACIAL  
Missão espacial : 5 Puzzles!. - Abrunheira : Girassol Edições, 2008. - 9 p. : todo el. color 
; 26x26 cm + 5 puzzles de 12 peças cada. - (O Meu livro puzzle). - A partir de 3 anos. - 
Sinopse: Faz os cinco puzzles com imagens do espaço seguindo o modelo da ilustração 
por baixo de cada um. Depois lê as histórias para dares vida a cada cena galáctica!. - 
ISBN 978-989-633-178-8  
 
CDU 087.5:796.11 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
  BIJ 82-93 TES   

 

TESSANDIER, Catherine  
365 Histórias para adormecer / textos de Catherine Tessandier, Valerie Videau e Laure 
de Bailliencourt ; il. Guillaume Trannoy ; trad. Marlene Campos. - 5ª ed. - Porto : 
Civilização Editora, 2011. -  p. : todo il. color ; 30 cm. - Sinopse: Neste álbum, 
maravilhosamente ilustrado, encontras, noite após noite, todos os teus amigos 
animais! Estes pequenos heróis contar-te-ão, as suas belas e encantadoras aventuras. 
São 365 histórias para ouvires na cama ou no colo daqueles de quem mais gostas: o 
papá, a mamã, o avô, a avó... Tu é que sabes! . - ISBN 978-972-26-2569-2  
 
CDU 821.133.1-93 

Consultar disponibilidade no Catálogo  

 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97804&DDB=&pageformat=isbd#.WejKB7VryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97721&DDB=&pageformat=isbd#.Wd9Q2LVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97734&DDB=&pageformat=isbd#.WeCE1rVryUk
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Professora Susana Marques 

62/69 Técnicas de luz, som e imagem 

 
62/69 CAB 

 

CABRAL, Pedro Moreira  
Manual técnico de iluminação para espectáculos : Manual do formador / Pedro 
Moreira Cabral, José Álvaro Correia ; coord. editorial J. Henrique Praça ; coord. 
científica João Teixeira Lopes. - Porto : Setepés, 2008. - 64 p. : il. tabelas ; 27 cm. - Este 
manual pretende apoiar um curso de formação profissional de nível III, que se dirige 
preferencialmente a profissionais do sector das artes e da cultura, cujas funções 
compreendam a montagem e operação de sistemas de iluminação de espectáculos. - 
ISBN 978-972-99312-9-1  
 
Iluminação -- Técnicas em espetáculos  
CDU 792.02(075) CDU 628.9(075) 

 Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 62/69 CAB 

 

CABRAL, Pedro Moreira  
Manual técnico de iluminação para espectáculos : Manual do formador / Pedro 
Moreira Cabral, José Álvaro Correia ; colab. João Guedes ; coord. editorial J. Henrique 
Praça ; coord. científica João Teixeira Lopes. - Porto : Setepés, 2008. - 263 p. : il. ; 27 
cm. - Este manual pretende apoiar um curso de formação profissional de nível III, que 
se dirige preferencialmente a profissionais do sector das artes e da cultura, cujas 
funções compreendam a montagem e operação de sistemas de iluminação de 
espectáculos. - ISBN 978-972-99312-9-1  
 
Iluminação -- Técnicas em espetáculos  
CDU 792.02(075)  CDU 628.9(075) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

Sofia Amaral  
(Funcionária ESTG-IPVC) 
 

030 Obras de referência. Dicionários, enciclopédias 

 BIJ 030 CAN    

 

CANCIO BARÓN, Eloísa  
A Minha primeira enciclopédia dos animais / textos de Eloísa Cancio Barón e Gisela 
Socolovsky Rudi ; il. Fernando Fernández ; trad. Joana Rosa. - Sintra : Girassol Edições, 
[200?]. - 133 p. : todo il. color ; 23 cm. - (Pequenas enciclopédias). - Sinopse: Os 
animais são todos muito diferentes: uns voam, outros vivem no mar, outros deslocam-
se aos saltos e outras formas de se movimentarem. Este livro responde a muitas 
perguntas sobre a vida dos animais e o seu mundo. - ISBN 978-972-756-707-X  
 
Animais -- Enciclopédia / Livro para crianças  
CDU 030:59 CDU 087.5 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 
 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97641&DDB=#.WdJNIzVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97642&DDB=#.WdJOrTVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97771&DDB=&pageformat=isbd#.WeXku7VryUk
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 BIJ 030 ENC    

 

ENCICLOPÉDIA ILUSTRADA DOS DINOSSAUROS E A PRÉ-HISTÓRIA  
Enciclopédia ilustrada dos dinossauros e a pré-história / ed. Mara de Ricci ; il. Sandra 
Silva ; trad. Joana Rosa. - Sintra : Girassol, D.L. 2006. - 125, [5] p. : todo il. color ; 23 cm. 
- (Pequenas enciclopédias). - Sinopse: Neste livro conhecerás os dinossauros mais 
curiosos, saberás que aspeto tinham e de que se alimentavam e acompanhando a sua 
evolução conhecerás muitos outros animais pré-históricos até à chegada dos primeiros 
hominídeos e a vida do Homem primitivo. - ISBN 978-972-756-943-4  
 
Animais pré-históricos -- Enciclopédia / Dinossauros / Livro para crianças  
CDU 030:59 CDU 087.5:903(03)  

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 BIJ 030 RON    

 

RONDÃO, Carla  
O Meu primeiro dicionário de inglês / il. Carla Rondão. - Sintra : Euro Impala, D.L. 2009. 
- 29 p. carton. : todo il. color ; 22 cm. - Sinopse: Este dicionário foi concebido a pensar 
especialmente nos mais pequenos. É através de ilustrações coloridas de objetos do 
dia-a-dia, animais, cores e formas, a criança com a ajuda dos pais aprender as 
primeiras palavras em Inglês com a maior facilidade. - ISBN 978-989-24-0114-0  
 
Inglês -- Dicionário / Livro para crianças  
CDU 030=111 CDU 087.5 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

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

 BIJ 82-34 CAS    

 

CASALIS, Anna, 1953-  
O Natal do Rato Renato / texto Anna Casalis ; il. Marco Campanella ; trad. e adapt. Sara 
Costa. - 2ª ed. - Porto : Asa, 2008. - [26] p. : todo il. color ; 27 cm. - Tít. orig.: Il Natale di 
Topo Tip. - Sinopse: Tal como qualquer criança, o Rato Renato, às vezes, porta-se mal. 
Mas a sua mãe sabe muito muito bem o que fazer nessas situações e nunca se cansa 
de o ensinar a ser um ratinho bom e obediente. Qual será o seu segredo?. - ISBN 978-
972-41-5050-5 
 
Literatura infantil / Literatura italiana -- Conto  
CDU 821.134.3-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 BIJ 82-34 CAS    

 

CASALIS, Anna, 1953-  
O Rato Renato não quer dormir / texto Anna Casalis ; il. Marco Campanella ; trad. e 
adapt. Sara Costa. - Porto : Asa, 2007. - [26] p. : todo il. color ; 27 cm. - Tít. orig.: Topo 
Tip non fa la nanna. - Sinopse: Tal como qualquer criança, o Rato Renato, às vezes, 
porta-se mal. Mas a sua mãe sabe muito muito bem o que fazer nessas situações e 
nunca se cansa de o ensinar a ser um ratinho bom e obediente. Qual será o seu 
segredo?. - ISBN 978-972-41-5046-8  
 
Literatura infantil / Literatura italiana -- Conto  
CDU 821.134.3-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97772&DDB=&pageformat=isbd#.WeXp-7VryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97770&DDB=&pageformat=isbd#.WeXeArVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97806&DDB=&pageformat=isbd#.WenOhrVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97807&DDB=#.WenOMbVryUk
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 BIJ 82-34 CON    

 

CONTOS TRADICIONAIS PORTUGUESES  
Contos tradicionais portugueses / textos de Fátima Sobral ; il. Maria João Lopes. - 5ª 
ed. - Sintra : Impala editores, 2006. - 78, [1] p. : todo il. color ; 31 cm. - Contém as 
seguintes histórias: A Carochinha. - p. 5-12; O Sapateiro pobre. - p. 13-18; A 
Guardadora de patos. - p. 19-26; O Diabo e o Lavrador. - p. 27-32;  Os Três coelhinhos. 
- p. 33-40; O Coelhinho branco. - p. 41-48; Os Compadres. - p. 49-56; O Velho, o rapaz 
e o burro. - p. 57-62; O Saco das mentiras. - p. 63-72; A Ferradura e as cerejeiras. - p. 
73-78. - Sinopse: Histórias antigas que passaram de boca em boca e que revelam o 
imaginário do povo português. E como quem conta um conto acrescenta um ponto, 
esta é mais uma forma de contar "Era uma vez, há muito, muito tempo"... mas por 
serem tradicionais, não são histórias para guardar ou ouvir mas sim para serem 
contadas e relembradas. - ISBN 972-574-960-X  
 
Conto / Literatura infantil  
CDU 821.134.3-34"19" CDU 087.5:398.2 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-93 FOU   

 

FOUFELLE, Dominique  
A de Alice / Dominique Foufelle ; trad. Teresa Serrano ; ed. Elsa Rocha. - [S.l.] : Editorial 
Salvat - Hachette Collectons, 2001. - [28] p. : todo il. color ; 23 cm. - Sinopse: Ao longo 
da aventura a Alice encontra personagens, animais, vegetais, ou objetos, cujos nomes 
começam por essa mesma palavra. - ISBN 978-84-471-0859-6  
 
Literatura infantil / Conto / Ensino da leitura  
CDU 82-34 CDU 81(07) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-93 HIS   

 

HISTÓRIAS PARA SORRIR  
Histórias para sorrir / Jeanne Taboni Misérazzi... [et al.] ; il. François Ruyer. - Porto : 
Civilização, 2013. - 111, [1] p. : todo il. color ; 30 cm. - Tít. orig.: Belles histoires à 
savourer. - Sinopse: Conheces a história da árvore da Lara, do galo que perdeu a voz, 
ou da zebra que tinha medo da sua sombra? Não? Então abre depressa este livro e 
descobre estas e outras histórias maravilhosas e divertidas que te vão encantar e fazer 
sorrir!. - ISBN 978-972-26-3576-9  
 
Literatura francesa -- Conto / Literatura infantil  
CDU 821.133.1-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-93 LAF e BIJ 54 CD 

 

LA FONTAINE, Jean de, 1621-1695  
O Corvo e a raposa / orig. La Fontaine ; adapt. Ana Oom ; il. André Letria ; coment. 
Luísa Ducla Soares ; trad. Bocage. - Lisboa : Zero a Oito, 2005. - 29 p. : todo il. color ; 21 
x 20 cm + CD-Rom. - (Expresso mais novos. Fábulas de La Fontaine ; 1). - Venda 
exclusiva com o Jornal Expresso. - CD-Rom com duas músicas inéditas de Gonçalo 
Pratas, letras das músicas de Inês Pupo, narração de Bárbara Guimarães e vozes de 
Gonçalo Pratas e Joana Pupo, coros Benedita Pinto Gonçalves, Constança Pinto 
Gonçalves, André Giorgi, Joana Varela Cid e músico Amândio Canteiro.  
- ISBN 972-9183-63-5  
 
Literatura infantil / Literatura francesa -- Fábulas  
CDU 821.133.1-34  CDU 087.5:398.2 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97787&DDB=&pageformat=isbd#.WediS7VryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResult.aspx?search=_OB%3a*_QT%3aTI__T%3a_Q%3aA+DE+ALICE+_EQ%3aT_D%3aF___&SM=A&pageformat=isbd
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97860&DDB=#.WfNj4bVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97769&DDB=&pageformat=isbd#.WeXXg7VryUk


Biblioteca Outubro 2017 

11 

 

  BIJ 82-93LEL    

 

LELARGE, Fabrice  
Animais muito especiais / Fabrice Lelarge ; il. Carlos Busquets ; trad. e adapt. 
Conceição Oliveira e Carlos Oliveira. - 1ª reimp. - Porto : Livraria Civilização Editora, 
2007. - [115] p. : todo il. color ; 31 cm. - Tít. orig.: Animaux a l'envers. - Contém várias 
histórias: Um mocho que queria mudar de vida. - Uma ratinha destemida. - Uma 
estranha amizade. - Um raposo nada astuto. - Um cão pastor muito tagarela. - Uma 
galinha muito especial. - A vaca que se cansou de dar leite. - Sinopse: Os animais 
destas histórias são muito especiais porque são diferentes dos outros. Os seus gostos, 
ou hábitos ou desejos tão diferentes ensinam a respeitar toda a gente. - ISBN 978-972-
26-2116-8  
Literatura francesa -- Conto / Literatura infantil  
CDU 821.133.1(493)-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-93 RAI    

 

RAINAUD, Michel  
À procura das palavras com Felício, o coelho / texto e il. Michel Rainaud ; trad. Edições 
Asa. - 6ª ed. - Porto : Asa, 2005. - [20] p. : todo il. color ; 23 cm. - Sinopse: Ao longo da 
aventura encontra personagens, animais, vegetais, ou objetos, cujos nomes terás de 
descobrir. - ISBN 972-41-1789-8  
 
Literatura infantil / Narrativa de aventura  
CDU 82-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

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

  BIJ 82-34 FEI   

 

O FEITICEIRO DE OZ  
O Feiticeiro de Oz / criação, texto e ilustração de A. M. Lefèvre... [et al]. - Porto : Porto 
Editora, 2010. - [26] p. : todo il. color ; 20 cm. - (Eu sei ler). - Tít. orig.: I can read - The 
Wizard of OZ. - ISBN 978-972-0-70746-8  
 
Fábulas / Literatura americana -- Fábulas / Literatura infanto-juvenil  
CDU 821.111(73)-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 BIJ 82-34 PED    

 

PEDREIRA, Maria do Rosário  
A Biblioteca do avô / Maria do Rosário Pedreira ; il. de Joana Quental. - Vila Nova de 
Famalicão : Quasi Edições, 2005. - [38] p : todo il. color ; 21x25 cm. - (Tempo dos mais 
novos ; 3). - Sinopse: A biblioteca do avô, é a história de um menino a quem 
chamavam Nimbo, que andava sempre com a cabeça nas nuvens. Um dia, nas férias 
grandes, descobriu que as histórias fantásticas que o avô lhe contava, não eram 
relatos da sua própria vida... tudo o que ele sabia do mundo foi apenas o que leu nos 
livros da biblioteca. Nunca mais se esqueceu de que aquelas férias cheias de livros 
foram as melhores férias da sua vida. - ISBN 989-552-112-x  
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97858&DDB=#.WfNhQbVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResult.aspx?search=_OB%3a*_QT%3aTI__T%3a_Q%3aA+PROCURA+DAS+PALAVRAS+COM+FELICIO_EQ%3aT_D%3aF___&SM=A&pageformat=isbd
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97763&DDB=&pageformat=isbd#.WeTMPLVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97808&DDB=&pageformat=isbd#.WenTP7VryUk
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 BIJ 82-34 PET    

 

PETER PAN  
Peter Pan / tradução e adaptação de M. José. - [Asturias : Comics y Cuentos Asturias, 
2008]. - [46] p. : todo il. color ; 20 cm. - (Contos tradicionais).  
- ISBN 842-98-2960-393-3  
 
Conto / Literatura infanto-juvenil  
CDU 82-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 BIJ 82-34 VEI    

 

VEIGA, Mafalda  
O Carocho-pirilampo : que tinha medo de voar / Mafalda Veiga ; il. de Joana Quental. - 
Vila Nova de Famalicão : Quasi Edições, 2005. - [35] p : todo il. ; 21x25 cm. - (Tempo 
dos mais novos ; 1). - Sinopse: Neste conto aprendemos que existem "dois escuros": o 
escuro do quarto à noite e o escuro de fechar os olhos. São dois lugares diferentes. Às 
vezes são mesmo dois planetas diferentes porque neste último pode-se inventar o que 
se quiser, mesmo coisas que parecem impossíveis. Até mesmo um bichinho estranho: 
um carocho--pirilampo azul, com bolinhas de luz cor-de-laranja que piscam ao ritmo 
do bater do coração. - ISBN 989-552-106-5  
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

BIJ 82-93 Livros infantis (gosto de ouvir histórias - até aos 4 anos) 

  BIJ 82-93 LAF   

 

LA FONTAINE, Jean de, 1621-1695  
O Leão e o rato / [La Fontaine] ; adapt. Equipa Susaeta ; il. Rigol ; trad. Maria João 
Rodrigues ; rev. Luís Candeias. - Sintra : Girassol Edições, D.L. 2008. - [28] p. : todo il. 
color ; 22x22 cm. - (Mini fábulas de La Fontaine ; 2). - Sinopse: Nas fábulas de La 
Fontaine, os animais, que são protagonistas das histórias, ganham uma vida especial, 
similar a do ser humano. Nelas podemos retirar lições de vida. Conhecer o Mundo 
através das fábulas é a proposta de La Fontaine. - ISBN 978-989-633-102-3  
 
Fábulas  
CDU 82-93 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97764&DDB=&pageformat=isbd#.WeTN17VryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResult.aspx?search=_OB%3a*_QT%3aTI__T%3a_Q%3aO+CAROCHO-PIRILAMPO_EQ%3aT_D%3aF___&SM=A&pageformat=isbd
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97752&DDB=&pageformat=isbd#.WeSL87VryUk
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RELATÓRIOS DE PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 

 

RPES - Mestrado Educação Pré-escolar  

 
96 RPES  

 

LOPES, Bibiana Sofia Ferreira  
Conexões matemáticas através dos padrões : Uma abordagem globalizante no pré-
escolar / Bibiana Sofia Ferreira Lopes ; orient. Ana Cristina Coelho Barbosa. - Viana do 
Castelo : [s.n], 2017. - I-IX, 10-126 f. : il color ; 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 / Matemática / Padrões / Conexões / Relatório Final da Prática 
de Ensino Supervisionada  
CDU 51(07):372.3(043) 

 Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 98 RPES 

 

FERNANDES, Patrícia da Torre  
Artes visuais na educação pré-escolar : Pintura, modelagem e impressão / Patrícia da 
Torre Fernandes ; orient. Carlos Almeida. - Viana do Castelo : [s.n], 2017. - XII, 78, [1] f. 
: il., tabelas, gráficos 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 / Artes visuais / Pintura / Modelação / Impressão / Relatório 
Final da Prática de Ensino Supervisionada  
CDU 7(07):373.2(043) 

 Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 99 RPES 

 

RVALHO, Daniela Patrícia Fontes  
A Competência motora fina da criança em idade pré-escolar : Um estudo exploratório 
/ Daniela Patrícia Fontes Carvalho ; orient. Linda Saraiva. - Viana do Castelo : [s.n], 
2017. - IX, 64, [1] f. : il., tabelas, gráficos 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  
Competência motora fina / Habilidades de preensão fina / Habilidades de integração 
visuomotora / Idade pré-escolar / Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada  
CDU 796.012-053.2:373.32(043) 

 Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

RPES1 - Mestrado Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
  97 RPES1   

 

CERQUEIRA, Vânia Cristina Alves  
A Expressão e educação físico-motora no 1º CEB : Das Perceções à realidade prática / 
Vânia Cristina Alves Cerqueira ; orient Linda Saraiva e César Sá. - Viana do Castelo : 
[s.n], 2017. - [4], XIV, 159 p. : il., tabelas e gráficos ; 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  
EEFM / 1ºCEB / Perceções / Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada  
CDU 796.012-053.2:373.32(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=97831#.We8kM7VryUk
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20IPVC
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97839&DDB=&pageformat=isbd#.WfHP5LVryUk
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/SearchResult.aspx?search=_OB%3a%2b_QT%3aKW__T%3a_Q%3aMOTORA_EQ%3aT_D%3aT____OB%3a*_QT%3aKW__T%3a_Q%3aFINA_EQ%3aT_D%3aT____OB%3a*_QT%3aKW__T%3a_Q%3aCOMPETENCIA_EQ%3aT_D%3aT___&SM=S&pageformat=isbd
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=97835&DDB=&pageformat=isbd#.We9cobVryUk
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RPES2 - Mestrado Ensino do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico 

  48 RPES2 

 

GOMES, Luísa Neto  
A Leitura em voz alta como prática para a compreensão do texto poético / Luísa Neto 
Gomes ; orient. Ana Júlia Marques. - Viana do Castelo : [s.n], 2017. - [2], I-XVI, 145 p. : 
il., gráficos 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  
Competências de leitura / Leitura em voz alta / Leitura expressiva / Relatório Final da 
Prática de Ensino Supervisionada  
CDU 372.41(07)(043)  CDU 82-1(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  49 RPES2   

 

PASTOR, Inês Portela  
Por entre as brumas da memória : A evolução dos direitos sociais e civis das mulheres 
e crianças desde a implantação da República até aos nossos dias / Inês Portela Pastor ; 
orient. Alexandra Esteves. - Viana do Castelo : [s.n], 2017. - IX, [3], 76 f. : il., gráficos 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  
Mulheres / Crianças / Direitos sociais e civis / Primeira República / Século XX / 
Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada  
CDU 392.3:94(469)"19"(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO  

 
MGS - Mestrado Gerontologia Social 

 MGS 41 MT 

 

SILVA, Ana Catarina Domingues da  
Voluntariado social e redes sociais de suporte no envelhecimento : Contributos para as 
políticas sociais / Ana Catarina Domingues da Silva ; orient. Carla Faria e José Melo de 
Carvalho. - Viana do Castelo : [s.n], 2016. - I-XIV, 15-169 p. ; 30 cm + CD-Rom. - 
Dissertação de mestrado, Gerontologia Social, Escola Superior de Educação, Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, 2016. - Consultar no Repositório IPVC  
Envelhecimento / Voluntariado social / Suporte social / Políticas sociais / Aging in place 
/ Dissertação de mestrado  
CDU 364.6-053.9(043) CDU  613.98(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  MGS 42 MT 

 

SAMPAIO, Anabela Silva  
Envelhecimento e proatividade adaptativa : Um estudo de base comunitária em Vila 
Verde / Anabela Silva Sampaio ; orient. Alice Bastos e Raquel Gonçalves. - Viana do 
Castelo : [s.n], 2017. - XII, 133, [3] p. : il. gráficos e tabelas ; 30 cm + CD-Rom. - 
Dissertação de mestrado, Gerontologia Social, Escola Superior de Educação, Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, 2017. - Consultar no Repositório IPVC  
Longevidade / Envelhecimento bem-sucedido / Proatividade adaptativa / Avaliação 
gerontológica multidimensional / Gerontologia social / Dissertação de mestrado  
CDU 364.6-053.9(043) CDU 613.98(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20do%20IPVC
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20do%20IPVC
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97824&DDB=&pageformat=isbd#.We34_LVryUk
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20do%20IPVC
http://hdl.handle.net/20.500.11960/1919
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResult.aspx?search=_OB%3a%2b_QT%3aKW__T%3a_Q%3aVOLUNTARIADO_EQ%3aT_D%3aT____OB%3a*_QT%3aKW__T%3a_Q%3aREDES_EQ%3aT_D%3aT____OB%3a*_QT%3aKW__T%3a_Q%3aSOCIAL_EQ%3aT_D%3aT___&SM=S&pageformat=isbd
res:////CatWin.exe/10.70.3.20/Consultar%20no%20Repositório%20IPVC
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97842&DDB=&pageformat=isbd#.WfH_WrVryUk
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GABINETE DE ESTUDOS PARA A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  

 

GABINETE DE ESTUDOS PARA A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - Projeto ENED 
BIJ 82-34 Literatura infantil (primeiras leituras - 4 a 8 anos) 

 
BIJ 82-34 ABA e BIJ 53 CD   

 

ABAD VARELA, José António  
As Quatro estações : Vivaldi / texto José António Abad Varela ; mus. Sarah Chang ; il. 
Emilio Urberuaga ; trad. Pia Mastrangelo, Tiago Cassola. - Matosinhos : Kalandraka, 
2012. - 43, [5] p. : todo il. color ; 23x25 cm + 1 CD-Rom. - Breve biografia dos autores 
pp. 44-47. - Livro e Cd-Rom recomendados para apoio a projetos relacionados com as 
artes na Educação Pré-Escolar, 1º e 2º anos de escolaridade pelo Plano Nacional de 
Leitura. - Sinopse: O autor apresenta uma narrativa bucólica, ambientada num 
bosque, onde descreve as mudanças sazonais. A interpretação de Sarah Chang e a 
banda sonora faz brotar as emoções e as sensações que o álbum transmite.  
ISBN 978-989-8205-75-9 
Literatura espanhola -- Conto / Literatura infantil / Natureza  
CDU 821.134.2-34 CDU 78Vivaldi, Antonio 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
BIJ 82-34 CER  

 

CERRO RICO, Miguel  
Depois da chuva / texto e il. Miguel Cerro Rico ; trad. Elisabete Ramos. - Matosinhos : 
Kalandraka, 2015. - [32] p. : todo il. color ; 30 cm. - (Livros para sonhar). - Tít. orig.: 
Después de la lluvia. - Obra vencedora do VIII Prémio Internacional Compostela para 
álbuns ilustrados. - Sinopse: Nesta obra estão presentes a solidariedade e o trabalho 
em equipa na busca pelo bem comum, que não depende do luxo, mas de elementos 
essenciais - e inclusivamente imateriais - para responder às necessidades básicas. - 
ISBN 978-989-749-055-2  
Literatura espanhola -- Conto / Literatura infantil CDU 821.134.2-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
BIJ 82-34 CAR  

 

CARLE, Eric, 1929-  
O Senhor Cavalo-marinho / Eric Carle ; trad. Gabriela Rocha Alves. - Matosinhos : 
Kalandraka, 2016. - [32] p. : todo il. color ; 18 cm. - Tít. orig.: Mister Seahorse. - 
Sinopse: , Eric Carle recorre, nesta obra, agora em edição cartonada, à utilização de 
folhas de acetato que, intercalando-se e sobrepondo-se sempre à página da direita, 
vão escondendo diferentes tipos de peixes. Estes acetatos, coloridos com algas, corais 
ou rochas, se, por um lado, põem em relevo a função da camuflagem, vital para a 
sobrevivência dos animais na natureza; por outro, também provocam um efeito de 
surpresa nos pequenos leitores. - ISBN 978-989-749-066-8  
Literatura americana -- Conto / Literatura infantil  
CDU 821.111(73)-93"19/20" CDU 821.111(73)-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 BIJ 82-34 PAP 

 

PAPATHEODOULOU, Antonis, 1977-  
Uma última carta / Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi ; trad. Elisabete Ramos. - 
Matosinhos : Kalandraka, 2016. - [40] p. : todo il. color ; 16x21 cm. - (Livros para 
sonhar). - IX Prémio Internacional Compostela para Álbuns Ilustrados 2016. - Sinopse: 
As palavras, essas, pode levá-las o vento ou então, como acontece nesta belíssima 
história, um amável carteiro. É o seu último dia de trabalho e espera-o uma 
inesquecível experiência. - ISBN 978-989-749-070-5  
Literatura infantil / Literatura grega -- Conto  
CDU 821.14'06-93"19/20"  CDU 821.14'06-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97660&DDB=&pageformat=isbd#.WdS_kjVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97659&DDB=&pageformat=isbd#.WdO2eDVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97650&DDB=#.WdNrZDVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97648&DDB=#.WdNwgTVryUk
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 BIJ 82-34 PAR 

 

PARMEGGIANI, Roberto  
A Avó adormecida / Roberto Parmeggiani ; il. João Vaz de Carvalho ; trad. Ana M. 
Noronha e Pia Mastrangelo. - Matosinhos : Kalandraka, 2015. - [36] p. : todo il. color ; 
29 cm. - (Livros para sonhar). - Sinopse: "A avó adormecida" apresenta com 
sensibilidade, ternura e proximidade, a estreita relação entre um menino e a sua avó, 
que fica doente. O tom poético do texto é complementado pelas ilustrações simples à 
base de cores suaves feitas com lápis, aguarela e pastel. - ISBN 978-989-749-037-8  
 
Literatura infantil / Literatura italiana -- Conto  
CDU 821.131.1-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-34 RIC   

 

RICHARDSON, Justin, 1967-  
Três com tango / texto Justin Richardson, Peter Parnell ; il. Henry Cole ; trad. Gabriela 
Rocha Alves. - Matosinhos : Kalandraka, 2016. - [32] p. : todo il. color ; 23 x 29 cm. - 
(Livros para sonhar). - Tít. orig.: And Tango makes three. - Prémio Henry Bergh 2005 
(Sociedad Americana para a prevenção da crueldade contra os animais); - Livro infantil 
distinguido 2006 (Associação Americana de Bibliotecas); - Melhor livro familiar de 
2006 (Nickelodeon Magazine); - Melhor livro do ano 2006 (Prémio Bank Street College 
of Education); - Finalista do prémio Lambda 2006. - Sinopse: Aconteceu no Zoo do 
Central Park em Nova Iorque. Tango foi o primeiro pinguim-fêmea a ter dois papás. 
Uma família diferente que nada, salta e brinca no tanque. - ISBN 978-989-749-056-9  
 
Literatura americana -- Conto / Literatura infantil 
CDU 821.111(73)-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-34 RUI   

 

IZ JOHNSON, Mariana, 1984-     
A Viagem da mamã / texto e il. Mariana Ruiz Johnson ; trad. Elisabete Ramos. - 
Matosinhos : Kalandraka, 2016. - [28] p. : todo il. color ; 23 cm. - (Livros para sonhar). - 
Tít. orig.: El Viaje de mamã. - Sinopse: Quando a mamã parte em viagem de trabalho, a 
casa não cheira a flores e cabe ao papá cuidar sozinho do pequeno elefante. A mala, o 
aeroporto, a despedida... todo um processo, até que por fim a mamã regressa. - ISBN 
978-989-749-058-3  
 
Literatura argentina -- Conto / Literatura infantil  
CDU 821.134.2(82)-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

  BIJ 82-34 SOB   

 

SOBRINHO, Javier  
Não há dois iguais / Javier Sobrinho ; il. Catarina Sobral ; trad. Elisabete Ramos. - 
Matosinhos : Kalandraka, 2015. - [30] p. : todo il. color ; 31 cm. - (Livros para sonhar). - 
Tít. orig.: No hay dos iguales. - Sinopse: Podem ocorrer a todas as horas e em qualquer 
lugar... porque são a forma mais universal da expressão dos afetos. Uma ode 
contemporânea ao beijo, numa proposta editorial atrativa. - ISBN 978-989-749-038-5  
 
Literatura espanhola -- Conto / Literatura infantil  
CDU 821.134.2-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97657&DDB=&pageformat=isbd#.WdOrujVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97656&DDB=&pageformat=isbd#.WdOnhTVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97690&DDB=&pageformat=isbd#.WdebrzVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97658&DDB=&pageformat=isbd#.WdOxejVryUk
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  BIJ 82-34 UNG   

 

UNGERER, Tomi, 1931-     
Os Três bandidos / Tomi Ungerer ; trad. Marya Georgieva. - 3ª ed. - Matosinhos : 
Kalandraka, 2015. - [44] p. : todo il. color ; 30 cm. - (Livros para sonhar). - Tít. orig.: 
Die drei räuber. - Livro recomendado para o 2º ano de escolaridade, destinado a 
leitura autónoma pelo Plano Nacional de Leitura Ler+. - Prémio Andersen - 1998. - 
Sinopse: Assaltavam carruagens e aterrorizavam os passageiros. Todos, menos uma 
menina órfã, que não teve medo deles. Um clássico de todos os tempos, sobre a 
bondade do coração. - ISBN 978-972-8781-67-5  
 
Literatura alemã -- Conto / Literatura infantil  
CDU 821.133.1-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

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

  BIJ 82-34 CAR  

 

Liao, Jimmy, 1958- 
Noite estrelada / Jimmy Liao ; trad. Ana M. Noronha, Domenica Ignomeriello. - 
Matosinhos : Kalandraka, 2016. - 26 cm : todo il. color ; 26 cm. - Sinopse: Face a um 
mundo hostil e por vezes violento, perante o vazio da perda, os incompreendidos 
tornam-se fortes e procuram a felicidade: a natureza, a imaginação e a arte são o seu 
refúgio. - O autor reproduz neste livro vários quadros de Van Gogh. - ISBN 978-989-
749-068-2  
 
Literatura chinesa -- Conto / Literatura infanto-juvenil  
CDU 821.581-93"19/20" CDU 821.581-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-34 INN  

 

INNOCENTI, Roberto, 1940-  
A Menina de vermelho / história e il. Roberto Innocenti ; texto de Aaron Frisch ; trad. 
Gabriela Rocha Alves. - Matosinhos : Kalandraka, 2013. - [32] p. : todo il. color ; 30 cm. 
- Tít. orig.: The Girl in red. - Livro recomendado para apoio a projetos relacionados com 
as artes nos 3º, 4º, 5º e 6º anos de escolaridade pelo Plano Nacional de Leitura Ler+. - 
Sinopse: Versão moderna do Capuchinho Vermelho em que Sofia, até chegar a casa da 
sua avó doente, terá que atravessar uma grande cidade recheada de perigos e 
atrações. Com ilustrações que convidam o leitor a perder-se em todos os seus 
detalhes. - ISBN 978-989-8205-87-2  
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura italiana -- Conto  
CDU 821.131.1-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-34 SAN 

 

SANDOVAL, António, 1967-  
A Árvore da escola / António Sandoval, Emilio Urberuaga ; trad. Elisabete Ramos. - 
Matosinhos : Kalandraka, 2017. - [30] p. : todo il. color ; 23x23 cm. - (Livros para 
sonhar). - Tít. orig.: A árbore da escola. - Sinopse:"A árvore da escola", com texto de 
Antonio Sandoval e ilustrações de Emilio Urberuaga. conta a história de uma espécie 
botânica única no mundo: uma árvore que se alimenta de carinho e companhia. - ISBN 
978-989-749-067-5  
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura espanhola -- Conto  
CDU 821.134.2-93"20" CDU 821.134.2-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97689&DDB=&pageformat=isbd#.WdeV7TVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97651&DDB=&pageformat=isbd#.WdNwMjVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97687&DDB=&pageformat=isbd#.WdeR4TVryUk
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BIJ 82-93 Livros infantis (gosto de ouvir histórias - até aos 4 anos) 

  BIJ 82-93 BOW   

 

BOWLEY, Tim  
Jaime e as bolotas / Tim Bowley ; il. Inés Vilpi ; trad. Isabelle Buratti, Miguel Mouro. - 
4ª ed. - Lisboa : Kalandraka, 2011. - [42] p. : todo il. color ; 23x23 cm. - (Livros para 
sonhar). - Livro recomendado para Educação Pré-Escolar, destinado a leitura em voz 
alta pelo Plano Nacional de Leitura. - Sinopse: O Jaime plantou uma bolota que 
germinou e cresceu, mas... nem todas as bolotas plantadas chegaram a ser árvores. - 
ISBN 978-972-8781-50-7  
 
CDU 821.111-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-93 BRO   

 

BROWNE, Anthony, 1946-  
Como te sentes? / Anthony Browne ; trad. Ana M. Noronha. - Matosinhos : 
Kalandraka, 2012. - [26] p. : todo il. color ; 28 cm. - (Livros para sonhar). - Tít. orig.: 
How do you feel. - Livro recomendado para Educação Pré-Escolar, destinado a leitura 
em voz alta pelo Plano Nacional de Leitura. - Sinopse: Aborrecidos, contentes, tristes... 
Um álbum sobre a expressão das emoções infantis, à base de palavras e imagens 
simples, jogos cromáticos e tipográficos; que favorece o autoconhecimento e a 
socialização dos mais pequenos. - ISBN 978-989-8205-79-7  
 
CDU 821.111-93"19/20"  CDU 821.111-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-93 CAR   

 

CARLE, Eric, 1929-  
Amigos / Eric Carle ; trad. Ana M. Noronha. - Matosinhos : Kalandraka, 2014. - [32] p. : 
todo il.color ; 31 cm. - (Livros para sonhar). - Tít. orig.: Friends. - Livro recomendado 
para apoio a projetos relacionados com a Educação para a Cidadania na Educação Pré-
Escolar, 1º e 2º anos de escolaridade pelo Plano Nacional de Leitura Ler+. - Sinopse: 
Partilhavam amizade, brincadeiras e confidências até que a distância os separou. 
Voltarem a juntar-se vale bem uma longa viagem, atravessando um rio, uma 
montanha, uma floresta... . - ISBN 978-989-749-013-2 
 
CDU 821.111(73)-93"19/20" CDU 821.111(73)-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-93 CAR   

 

CARLE, Eric, 1929-  
O Artista que pintou um cavalo azul / Eric Carle ; il. Franz Marc ; trad. Ana M. Noronha. 
- Matosinhos : Kalandraka, 2011. - [25] p. : todo il.color ; 31 cm. - (Livros para sonhar). 
- Tít. orig.: The Artist who painted a blue horse. - Livro recomendado para apoio a 
projetos relacionados com as artes na Educação Pré-Escolar, 1º e 2º anos de 
escolaridade pelo Plano Nacional de Leitura Ler+. - LOS + 2012 (Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez). - Sinopse: Um cavalo azul, um crocodilo vermelho, uma vaca 
amarela… os animais vestem-se de cores vivas e diferentes numa homenagem ao 
pintor expressionista alemão Franz Marc. Um livro, também para crianças, sobre a arte 
vanguardista e a liberdade criativa. - ISBN 978-989-8205-64-3  
 
CDU 821.111(73)-93"19/20" CDU 821.111(73)-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97655&DDB=&pageformat=isbd#.WdOjNzVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?MFN=97653&pageformat=isbd#.WdN09DVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97686&DDB=&pageformat=isbd#.WdeN6TVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97676&DDB=&pageformat=isbd#.WddpeTVryUk
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  BIJ 82-93 CAR   

 

CARLE, Eric, 1929-  
Papá, por favor, apanha-me a lua / Eric Carle ; trad. Lisete Afonso, Isabelle Buratti. - 3ª 
ed. - Matosinhos : Kalandraka, 2013. - [18], p., [3] f. desdobr. : todo il. color ; 29 cm. - 
(Livros para sonhar). - Tít. orig.: Papa, please get the moon for me. - Livro 
recomendado para Educação Pré-Escolar, destinado a leitura em voz alta pelo Plano 
Nacional de Leitura Ler+. - Sinopse: Todos os esforços valem a pena quando se trata de 
conquistar qualquer coisa que evoque sonhos e aventuras. Um atrativo jogo de 
tamanhos e direções disposto em páginas desdobráveis. - ISBN 978-972-8781-56-9  
 
CDU 821.111(73)-93"19/20" CDU 821.111(73)-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-93 HUT    

 

HUTCHINS, Pat  
O Passeio da D. Rosa / Pat Hutchins ; trad. Ermelinda Mutenha e Kail Imming. - 
Matosinhos : Kalandraka, 2011. - [36] p. : todo il. color ; 21x26 cm. - Tit. orig.: Rosie's 
walk. - Livro recomendado para crianças de 2 a 3 anos pelo Plano Nacional de Leitura. - 
Sinopse: Dona Rosa, a galinha, foi dar um passeio pela quinta à volta do lago.... - ISBN 
978-989-8205-51-3 
 
Literatura inglesa -- Narrativas de aventuras / Resolução de problemas -- Matemática  
CDU 821.111-311.3  CDU 087.5:51(07) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  BIJ 82-93 HUT    

 

HUTCHINS, Pat  
Boa noite, Mocho! / Pat Hutchins ; trad. Carla Maia de Almeida. - Matosinhos : 
Kalandraka, 2013. - [36] p. : todo il. color ; 25 cm. - Tit. orig.: Good-night, Owl!. - Livro 
Destacado pela Associação de Bibliotecários da América (1972). - Sinopse: Abelhas, 
corvos, estorninhos, pombas? todos perturbam o sono do mocho. Uma história 
acumulativa e cheia de sonoridades. - ISBN 978-989-749-004-0  
 
CDU 821.111-311.3 CDU 821.111-93 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97675&DDB=&pageformat=isbd#.WddmhDVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97672&DDB=&pageformat=isbd#.Wddf1jVryUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=97674&DDB=#.Wddi1zVryUk

