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OFERTAS 

 

B-ON (Fundação para Ciência e a Tecnologia, Unidade FCCN, Computação Científica Nacional) 

 

Publicações periódicas 
 A SL 

 

ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS, NEW YORK, 1982  
ACM transactions on graphics / ed. Kavita Bala. - New York : Association for 
Computing Machinery, 1982-    . - Descrição baseada em: Vol. 36, Nº 3 (2017). - 
Bimestral. - Disponível on-line. - ISSN 0730-0301 (print). - ISSN 1557-7368 (online) 
Números recebidos: 
Vol. 36 N.º 3 (2017); Vol. 36 N.º 5 (2017); Vol. 37 N.º 2 (2018); Vol. 37 N.º 3 (2018); 
Vol. 37 N.º 5 (2018); Vol. 38 N.º 2 (2019); Vol. 38 N.º 3 (2019); Vol. 38 N.º 5 (2019). 
 
CDU 74(05) 

Consultar disponibilidade no Catálogo. Aceda diretamente a cada um dos números 

 
 

   C SL 

 

CONTEMPORARY PHYSICS, LONDON, 1959  
Contemporary physics : introducing recent development in physics / ed. Peter L. 
Knight e Peter Török. - London : Taylor & Francis, 1959-    . - Descrição baseada em: 
Vol. 55, Nº 1 (Mar. 2014). - Trimestral. - Disponível on-line. - ISSN 010-7514 (print). - 
ISSN 1366-5812 (online) 
Números recebidos: 
Vol. 55 N.º 1 (Mar. 2014); Vol. 55 N.º 2 (Jun. 2014); Vol. 55 N.º 3 (Set. 2014);  
Vol. 55 N.º 4 (Dez. 2014); Vol. 56 N.º 4 (Dez. 2015); Vol. 58 N.º 1 (Mar. 2017); 
Vol. 58 N.º 2 (Jun. 2017); Vol. 58 N.º 3 (Jun. 2017); Vol. 58 N.º 4 (Dez. 2017); 
Vol. 59 N.º 1 (Mar. 2018); Vol. 59 N.º 2 (Jun. 2018); Vol. 59 N.º 3 (Set. 2018); 
Vol. 59 N.º 4 (Dez. 2018); Vol. 60 N.º 1 (Mar. 2019); Vol. 60 N.º 2 (Jun. 2019). 
 
CDU 53(05)  

Consultar disponibilidade no Catálogo. Aceda diretamente a cada um dos números 

 
 

 E SL 

 

ETHNOGRAPHY. LOS ANGELES, 2000-     
Ethnography / ed. Jan Williem Duyvendak, Peter Geschiere e Paul Willis. - Los Angeles 
: Sage, 2000-    . -  ; 24 cm. - Descrição baseada em: Vol. 19, Nº 1 (Mar. 2018). - 
Trimestral. - Adaptado da descrição da editora: Ethnography é uma revista 
internacional e interdisciplinar para o estudo etnográfico das mudanças sociais e 
culturais. Construindo uma ponte sobre o abismo entre sociologia e antropologia, é a 
principal rede de trocas dialógicas entre etnógrafos monádicos e de todas as 
disciplinas envolvidas e interessadas em etnografia e sociedade. Busca promover 
pesquisas integradas que fundam observação de perto, teoria rigorosa e crítica social. 
- Disponível on-line. - ISSN 1466-1381. - ISSN print. - ISSN 1741-2714. - ISSN online  
Números recebidos: 
Vol. 19 N.º 1 (Mar. 2018); Vol. 19 N.º 2 (Jun. 2018) - Número especial: Innovations in 
Ethnographic Methodology.; Vol. 19 N.º 3 (Set. 2018); Vol. 19 N.º 4 (Dez. 2018); Vol. 
20 N.º 1 (Mar. 2019); Vol. 20 N.º 2 (Jun. 2019); Vol. 20 N.º 3 (Set. 2019) - Número 
especial: Ethnographies and/of Violence in Latin America and the Caribbean; Vol. 20 
N.º 4 (Dez. 2019). 
 
CDU 39(05) 

Consultar disponibilidade no Catálogo. Aceda diretamente a cada um dos números 

https://dl.acm.org/loi/tog
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103176&DDB=&pageformat=complete#.XvS3s-fOWUk
https://www.tandfonline.com/loi/tcph20
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?MFN=103175#.XvS1NufOWUk
https://journals.sagepub.com/loi/etha
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103168&DDB=#.XvS31ufOWUk
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CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 
 

Publicação periódica 
 V SL 

 

VIANA DO CASTELO  
Viana do Castelo / propr. Câmara Municipal de Viana de Castelo ; dir. José Maria 
Costa. - Viana do Castelo : Essência Completa, 2019-. - 29 cm. - Descrição baseada no 
Nº 2 (2020). - Ed. bilingue em português e inglês  
 
CDU 908(469.111)(05) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

72 Arquitetura 
 72 PAS 

 

 
PASTOR, José  
Arquitectura contemporânea de Viana do Castelo e apontamentos da arquitectura 
modernista / José Pastor ; textos de José Maria Costa... [et al.]. - Viana do Castelo : 
Câmara Municipal, 2020. - 317 p. : il. fotografias color ; 29x25 cm. - Edição 
apresentada na inauguração da 40ª Feira do Livro de Viana do Castelo a 25 de julho 
de 2020. - ISBN 978-972-588-287-0  
 
Arquitetura -- Viana do Castelo (Portugal) / Edifícios públicos -- Arquitetura  
CDU 725.1(469) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

821.134.3 Literatura portuguesa 
 821.134.3  A. 

 

A., Rúben, 1920-1975  
Páginas minhotas / Rúben A. ; pref. José Maria Costa. - Viana do Castelo : Câmara 
Municipal, 2020. - 75 p. : il. p&b ; 24 cm. - ISBN 978-972-588-304-4  
 
Literatura portuguesa  
CDU 821.134.3 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=102334&DDB=&pageformat=isbd#.XyLhPOfOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=102333&DDB=&pageformat=isbd#.XyLVG-fOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=102331&DDB=&pageformat=isbd#.XyLQnufOWUk


Biblioteca Junho – julho 2020 
 

 

PROF. ISABEL VALE 
 

37.02 Didática e metodologia  
 37.02 IMP 

 

IMPROVING CHILDREN'S LEARNING AND WELL-BEING  
Improving children's learning and well-being / coord. Graça S. Carvalho, Pedro 
Palhares, Fernando Azevedo e Cristina Parente. - Braga : Centro de Investigação em 
Estudos da Criança da Universidade do Minho, 2020. - 129, [3] p. ; 23 cm. - Este livro 
teve origem na Conferência EDULOG 2018, organizada pelo Research Center on Child 
Studies (CIEC-UM) e o Institute of Education of the University of Minho onde foi 
realizado. - ISBN 978-972-8952-63-1  
 
Aprendizagem -- Criança / Educação da criança / Desenvolvimento da criança  
CDU 37.02 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
ARTIGOS DE DOCENTES DA ESE-IPVC NESTA OBRA:                

Isabel Vale e Ana Barbosa  

VALE, Maria Isabel Piteira do  
Mathematics & movement : the gallery walk strategy / Isabel Vale e Ana Barbosa  
In: Improving children's learning and well-being / coord. Graça S. Carvalho, Pedro 
Palhares, Fernando Azevedo e Cristina Parente. - Braga : Centro de Investigação em 
Estudos da Criança da Universidade do Minho, 2020. - pp. 7-22.  
- ISBN 978-972-8952-63-1 

 
Lina Fonseca 

FONSECA, Lina Maria Dias da  
Financial education and mathematics in early years : a pedagogical proposal / Lina 
Fonseca e Adriana Araújo  
In: Improving children's learning and well-being / coord. Graça S. Carvalho, Pedro 
Palhares, Fernando Azevedo e Cristina Parente. - Braga : Centro de Investigação em 
Estudos da Criança da Universidade do Minho, 2020. - pp. 36-51.  
- ISBN 978-972-8952-63-1 

 
 

Luísa Neves, Joana Oliveira e La Salete Coelho 

NEVES, Luísa Maria Vieira da  
The roulette of vaccines : a didactic resource to approach global inequalities in health 
care access with children / Luísa Neves... [et al.]  
In: Improving children's learning and well-being / coord. Graça S. Carvalho, Pedro 
Palhares, Fernando Azevedo e Cristina Parente. - Braga : Centro de Investigação em 
Estudos da Criança da Universidade do Minho, 2020. - pp. 64-78. 
 - ISBN 978-972-8952-63-1 

 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103171&DDB=&pageformat=isbd#.XvRm1efOWUk
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PROFESSOR LUÍS MOURÃO 
 

008 Cultura. Civilização 
 ARQ OP4 210 

 

FRAGA, Maria Tereza de  
Humanismo e experimentalismo na cultura do século XVI / Maria Tereza de Fraga. - 
Coimbra : Almedina, 1976. - 115 p. ; 19 cm. - (Almedina ; 30). - A obra está bastante 
sublinhada. 
 
Cultura -- Séc. 16 / Humanismo / Experimentalismo  
CDU 008(042) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 ARQ OP4 212 

 

HUIZINGA, Johan, 1872-1945  
Erasmo / Johan Huizinga ; trad. de José Luís Borges Coelho. - Lisboa : Portugália, 
[1970] (Lisboa : Oficinas gráficas Sociedade Astória, imp. 1970) . - 305 p., [4] est. : il. 
p&b ; 20 cm. - (Presença do homem ; 5). - Tít. orig.: Erasmus. - A obra tem algumas 
partes sublinhadas e com anotações. 
 
Erasmo, de Roterdão, 1467-1536 / Humanismo  
CDU 008"15" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
159.92 Psicologia do desenvolvimento da criança 

 ARQ OP4 213 

 

MENDEL, Gérard  
Para descolonizar a criança / Gérard Mendel ; trad. José Gabriel Bastos e Fátima 
Fonseca Ribeiro. - Lisboa : Publicações Dom Quixote, 1973. - 269 p. ; 21 cm. - 
(Conhecer a criança ; 3). - A obra está bastante sublinhada e com anotações. 
 
Criança / Autoridade  
CDU 159.92-053.2 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 
 

16/168 Epistemologia. Filosofia do conhecimento 
 ARQ OP4 211 

 

ANDRÉ, João Maria, 1954-     
Renascimento e modernidade : do poder da magia à magia do poder / João Maria 
André ; pref. Miguel Baptista Pereira. - Coimbra : Minerva, 1987. - 97, [1] p. ; 19 cm. - 
(Maiêutica ; 1)  
 
Epistemologia / Racionalismo -- séc. 17 / Renascimento  
CDU 165 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103047&DDB=&pageformat=isbd#.XtfF6cDOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103049&DDB=&pageformat=isbd#.Xtiz_MDOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=57415&DDB=&pageformat=isbd#.Xti3pcDOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?MFN=103048&pageformat=isbd#.XtfOWsDOWUk
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1 Filosofia 
 ARQ OP4 222 

 

MANTEGAZZA, Raffaele  
La muerte sin máscara : experiencia del morir y educación para la despedida / Raffaele 
Mantegazza ; trad. Rosa Rius Gatell. - Barcelona : Herder, D.L. 2006. - 205 p. ; 22 cm. - 
ISBN 84-254-2436-4  
 
Morte -- Aspetos psicológicos / Emoções  
CDU 128 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 ARQ OP4 223 

 

MANTEGAZZA, Raffaele  
Pedagogia della morte : l'esperienza del morine e l'educazione al congedo / Raffaele 
Mantegazza. - Troina : Città Aperta Edizioni, 2004. - 169, [3] p. ; 21 cm. - (Saggi ; 21). - 
ISBN 88-8137-164-2  
 
Morte -- Aspetos psicológicos / Emoções  
CDU 128 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

316 Sociologia 
 

 ARQ OP4 218 

 

CONGRESSO MUNDIAL DO LAZER, Lisboa, 1992  
New routes for leisure : actas = World Leisure Congress / Congresso Mundial do Lazer ; 
org. do volúme. José Machado Pais, Fernanda Torres e Sue Cox ; trad. Fernanda Torres. 
- Lisboa : Instituto de Ciências Sociais da Universidade, 1994. - 455 p. : il. gráficos e 
mapas p&b ; 23 cm. - (Estudos e investigações ; 2)  
 
Lazer -- Congressos -- Atas / Lazer -- Sociologia -- Congressos -- Atas  
CDU 316.7:061.3"1992"  CDU 379.8:061.3"1992" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

37.01 Teoria da Educação 
 ARQ OP4 216 

 

DOMENACH, Jean-Marie, 1922-1997  
Ce qu'il faut enseigner : pour un nouvel enseignement général dans le secondaire / 
Jean-Marie Domenach. - Paris : Éditions du Seul, 1989. - 186, [6] p. ; 21 cm. - ISBN 2-
02010694-9  
 
Finalidade da educação / Ensino secundário -- França  
CDU 37.01 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 
 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103082&DDB=&pageformat=isbd#.Xtpf6sDOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103084&DDB=&pageformat=isbd#.XtpuAMDOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103057&DDB=&pageformat=isbd#.XtoVLsDOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103053&DDB=&pageformat=isbd#.XtkJZ8DOWUk
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37.013 Teoria geral da educação, filosofia e história 
 
 ARQ OP4 221 

 

CULTIVAR LOS SENTIMIENTOS  
Cultivar los sentimientos : propuestas desde la filosofía de la educación / Aurora 
Bernal... [et al.]. - Madrid : Dykinson, D.L. 2005. - 244 p. ; 21 cm. - ISBN 84-9772-725-8  
 
Filosofia da educação / Educação / Afetos / Epistemologia / Motivação  
CDU 37.013 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 ARQ OP4 224 

 

MANTEGAZZA, Raffaele  
L'educazione e il male : riflessioni per una teodicea pedagogica / Raffaele Mantegazza. 
- 6ª reimp. - Milano : Franco Angeli, 2015. - 137, [7] p. ; 23 cm. - (Controeducazione / 
dir. Paolo Mottana ; 2). - ISBN 978-88-568-0110-1  
 
Filosofia da educação / Pedagogia  
CDU 37.013 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 ARQ OP4 226 

 

MANTEGAZZA, Raffaele  
Unica rosa : cinque saggi sul materialismo pedagogico / Raffaele Mantegazza. - Milano 
: Edizioni Ghibli, 2001. - 123, [5] p. ; 21 cm. - (Gli sguardi di emilio / dir. Raffaele 
Mantegazza ; 2). - ISBN 88-88363-00-9  
 
Filosofia da educação  
CDU 37.013 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 ARQ OP4 214 

 

KERLAN, Alain  
La science n'éduquera pas : Comte, Durkeim, le modèle introuvable / Alain Kerlan ; 
pref. Nanine Charbonnel. - Bern : Peter Lang, 1998. - XVI, 326 ,[6] p. ; 21 cm. - 
(Exploration). - ISBN 3-906760-63-4  
 
Durkheim, Émile -- Pedagogia / Compte, Auguste -- Pedagogia / Filosofia da educação  
CDU 37.013 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 ARQ OP4 215 

 

FULLAT I GENÍS, Octavi  
Eulalia, la-del-buen-hablar / Octavi Fullat. - Barcelona : Ceac ediciones, 1987. - 189, [3] 
p. ; 21 cm. - (Educacion y enseñanza : monografica). - ISBN 84-329-9333-6  
 
Filosofia da educação / Pedagogia  
CDU 37.013 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103066&DDB=&pageformat=isbd#.Xto7MMDOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103085&DDB=&pageformat=isbd#.XtpxW8DOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103087&DDB=&pageformat=isbd#.Xtp5IMDOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103051&DDB=&pageformat=isbd#.Xtj2m8DOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103052&DDB=&pageformat=isbd#.XtkB78DOWUk
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 ARQ OP4 219 

 

AMOEDO, Margarida Isaura Almeida  
José Ortega y Gasset : a aventura filosófica da educação / Margarida Isaura Almeida 
Amoedo ; pref. Manuel Ferreira Patrício. - Lisboa : Impr. Nacional-Casa da Moeda, 
2002. - 671, [2] p. ; 25 cm. - (Estudos gerais. série universitária). - Original apresentado 
como Tese de Doutoramento em Filosofia, especialização em Filosofia da Educação, 
Universidade de Évora, 1997. - ISBN 972-27-1113-X  
 
Ortega y Gasset, José, 1883-1955 -- Vida e obra / Filosofia da educação  
CDU 37.013Ortega y Gasset, José   CDU 1Ortega y Gasset, José 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 ARQ OP4 220 

 

SANTIUSTE, Víctor  
Didáctica de la filosofia : teoria, metodos, programas, evaluacion / Víctor Santiuste e 
Francisco Gómez de Velasco. - Madrid : Narcea, 1984. - 190 p. ; 22 cm. - ISBN 84-277-
0661-8  
 
Filosofia da educação  
CDU 37.013 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

81’23 Psicolinguística  
 ARQ OP4 217 

 

DELIGNY, Fernand, 1913-1996  
Les enfants et le silence / Fernand Deligny. - Paris : Éditions Galilée, 1980. - 201, [11] p. 
: il. p&b ; 22 cm. - ISBN  2-7186-0199-X  
 
Autismo -- Infância / Psicolinguística  
CDU 81'23 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103058&DDB=&pageformat=isbd#.Xtobb8DOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103065&DDB=&pageformat=isbd#.Xto31cDOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103054&DDB=&pageformat=isbd#.XtkNpMDOWUk
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ROSA MARIA RODRIGUES 
BIJ 030  

 BIJ 030 ENC 

 

ENCICLOPÉDIA DO CHARLIE BROWN  
Enciclopédia do Charlie Brown : baseado nas personagens de Charles M. Schulz / 
realização Monserrat Vives Malondro. - Lisboa : Promoway, 2004. - 15 vols. : todo il. 
color ; 28 cm. - Tít. orig.: Charlie Brown's cyclopedia. - Vol. 1: O teu corpo maravilhoso 
: do cabelo aos pés. - [53] p.. - Vol. 2: Os animais através das épocas : desde os 
caimões às zebras. - [52] p.. - Vol. 3 : Cruzando o espaço : astronautas, foguetes e 
passeios espaciais. - [56] p.. - Vol. 4: Criaturas da terra e do mar: selvagens, fantásticas 
e maravilhosas. - 58, [2] p.. - Vol. 5: Carros, comboios e outros veículos : a percorrer 
caminho. - 59, [1] p.. - Vol. 6: Como funcionam as máquinas? : engrenagem, roldanas 
e porcas. - 60 p.. - Vol. 7: Guia do planeta Terra : desde a formação até aos nossos 
dias. - 56, [4] p.. - Vol. 8: A ciência pode ser divertida : som, luz e ar. - 60 p.. - Vol. 9: O 
nosso incrível universo : das estrelas aos buracos negros. - [6] p.. - Vol. 10: Barcos e 
outras coisas que flutuam : todos a bordo!. - 57, [3] p.. - Vol. 11: Aviões e outras coisas 
que voam : para cima, cima... e para longe!. - 59, [2] p.. - Vol. 12: Gente e lugares : 
este maravilhoso mundo. - 60 p.. - Vol. 13: Electricidade e magnetismo : forças 
invisíveis!. - 55, [5] p.. - Vol. 14: Vestidos dos pés à cabeça : o que vestimos e porquê. - 
57, [2] p.. - ISBN 84-9789-407-3 (obra completa). - ISBN 84-9789-408-1 (1). - ISBN 84-
9789-409-X (2). - ISBN 84-9789-410-3 (3). - ISBN 84-9789-463-4 (4). - ISBN 84-9789-
411-1 (5). - ISBN 84-9789-412-X (6). - ISBN 84-9789-413-8 (7). - ISBN 84-9789-414-6 
(8). - ISBN 84-9789-415-4 (9). - ISBN 84-9789-416-2 (10). - ISBN 84-9789-417-0 (11). - 
ISBN 84-9789-418-9 (12). - ISBN 84-9789-419-7 (13). - ISBN 84-9789-420-0 (14)  
 
Livro para crianças / Enciclopédia  
CDU 030:087.5 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?MFN=103169&pageformat=isbd#.XvNyPefOWUk
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AQUISIÇÕES APOIO À FORMAÇÃO   

 

372.3 Educação pré-escolar 
 372.3 FAL 

 

FALAR, LER E ESCREVER  
Falar, ler e escrever : propostas integradoras para jardim de infância / coord. 
Fernanda Leopoldina Viana e Iolanda Ribeiro. - Maia : Lusoinfo, 2017. - 182, [2] p. : il. 
p&b ; 30 cm. - Edição revista e atualizada de acordo com as Orientações Curriculares 
para a Educação Pré-escolar de 2016. - ISBN 978-989-8619-24-2  
 
Educação pré-escolar -- Prática pedagógica  
CDU 372.3 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

BIJ 087.5 Livros para crianças 
 087.5 PED 

 

PEDROSA, Maria Manuel  
O que há neste lugar? : guia de exploração da paisagem / Maria Manuel Pedrosa e 
Joana Estrela. - Lisboa : Museu da Paisagem, 2019. - 124, [1] p. : todo il. color ; 24 cm. 
- SInopse editora: "...Um guia que nos desafia a ler o espaço à nossa volta, a detetar 
pormenores, a sentir o invisível. Propõe atividades para explorar o que cada lugar tem 
de especial, mas também o que pode ser melhorado. Porque tão importante como 
observar a paisagem é saber tratar bem dela.". - ISBN 978-989-20-9261-4  
 
Livro para crianças / Exploração da natureza / Atividades lúdicas  
CDU 087.5:502 CDU  087.5:71 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 
 

BIJ 5 Ciências – Matemática. Ciências Naturais. … Ecologia… 
 BIJ 5 JEF 

 

JEFFERS, Oliver, 1977-     
Aqui estamos nós : apontamentos para viver no planeta Terra / Oliver Jeffers ; adapt. 
Madalena Moniz ; trad. Rui Lopes. - 2ª ed. - Lisboa : Orfeu Negro, 2019. - [42] p. : todo 
il. color ; 29 cm. - (Orfeu mini). - Tít. orig.: Here we are: notes for living on planet 
Earth. - Prémio Design Book Awards 2018 - Melhor Design de Livro Ilustrado para 
Crianças. - Recomendado pelo programa LER+ Plano Nacional de Leitura, Ciências e 
Tecnologias - Literatura - dos 3-5 anos - dos 6-8 anos - dos 9-11 anos. - Sinopse 
editora: "O mundo pode parecer muito confuso, sobretudo se acabámos de aqui 
chegar. Para melhor compreendê-lo, vamos explorar o nosso planeta e ver como 
vivemos. Estes apontamentos são um guia para essa viagem. Escrito por Oliver Jeffers 
nos dois primeiros meses de vida do seu filho, e procurando explicar-lhe as várias 
coisas que achava que ele precisava de saber, este é um livro vivo e afectivo sobre o 
modo como o planeta e os seres humanos devem ser amados e respeitados.".  
- ISBN 978-989-8868-23-7 
 
Biodiversidade / Livro para crianças / Planeta Terra 
CDU 087.5:523 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=102324&DDB=&pageformat=isbd#.XxmwiufOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103179&DDB=&pageformat=isbd#.XvSSgOfOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103132&DDB=&pageformat=isbd#.Xut8oOfOWUk
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 BIJ 5 PÊG 

 

PÊGO, Ana Paula Gomes Moreira, 1973-     
Plasticus maritimus, uma espécie invasora / Ana Pêgo e Isabel Minhós Martins ; il. 
Bernardo P. Carvalho ; revisão de textos Carlos Grifo Babo ; revisão sientífica geral 
Paula Sobral ; revisão científica dossier final Maria Elvira Callapez. - 3ª reimp. - 
Carvavelos : Platena Tangerina, 2019. - 176  p. : todas il. color ; 21 cm. - Recomendado 
pelo programa LER+ Plano Nacional de Leitura, Ciências e Tecnologias, Cultura e 
Sociedade, Literatura, dos 6-8 anos, dos 9-11 anos e dos 12-14 anos. - Sinopse editora: 
"Quando era pequena, a bióloga Ana Pêgo não brincava no quintal, mas quase sempre 
na praia. Fazia passeios, observava as poças de maré e colecionava fósseis. À medida 
que foi crescendo, apercebeu-se, porém, de que uma nova espécie invasora se 
tornava cada vez mais comum na areia: o plástico. ?Para melhor alertar para as suas 
consequências na vida do planeta, Ana decidiu colecionar e dar um nome a esta 
espécie. Chamou-lhe Plasticus maritimus, e desde então nunca mais lhe deu tréguas, 
iniciando um projeto de sensibilização para um uso mais sensato dos plásticos. 
Inspirado neste projeto, este livro contém informação sobre a relação entre o plástico 
e os oceanos. Inclui também um guia para preparar idas à praia, com o objetivo de 
colecionar e analisar exemplares desta espécie. Objetivo: motivar para a mudança. A 
cada hora que passa, mil toneladas de plástico vão parar aos oceanos. O equivalente a 
um camião cheio de plástico, por minuto!". - ISBN 978-989-8145-90-1  
 
Ambiente / Livro para crianças / Poluição marítima / Proteção do ambiente  
CDU 087.5:502.17 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

BIJ 7 Artes - Arte. Música. Desporto. Artes plásticas. Trabalhos manuais. 
 BIJ 7 PER 

 

PERARNAU, Chloé  
A orquestra : uma volta ao mundo à procura dos músicos / Chloé Perarnau ; trad. 
Isabel Minhós Martins. - Carcavelos : Planeta Tangerina, 2018. - [27] p. : todo il. color ; 
33 cm. - Sinopse editora: "O grande concerto está marcado para daqui a uma semana, 
mas os membros da orquestra desapareceram sem deixar rasto! Felizmente, não é 
grave… Ao que parece estão todos de férias e o maestro até tem recebido alguns 
postais simpáticos que lhe dão pistas sobre o paradeiro dos seus queridos músicos: os 
violinistas foram para Tóquio, a tocadora de harpa está no Porto, os trompetistas no 
Rio de Janeiro, os flautistas em Abidjan... O maestro e o seu fiel assistente decidem 
então pôr-se a caminho, à procura dos músicos pelos quatro cantos do mundo. Mas 
entre as ruas apinhadas e confusas, não é fácil dar de caras com os músicos em 
descanso. Um livro de grande formato tipo "descobre onde está", para aprender mais 
sobre as grandes cidades do mundo e os instrumentos musicais.".  
- ISBN 978-989-8145-85-7  
 
Livro para crianças / Música  
CDU 087.5:78 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103135&DDB=&pageformat=isbd#.XuyRFefOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103133&DDB=&pageformat=isbd#.XuuChufOWUk
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BIJ 82-1 Poesia 
 

 BIJ 82-1 ANT 

 

ANTINORI, Andrea  
A canção do jardineiro louco e outros poemas / Andrea Antinori ; sel. e trad. Miguel 
Gouveia. - Figueira da Foz : Bruaá, 2019. - 40 p. : todo il. color ; 24 cm. - Tít. orig.: 
Poems. - Sinopse editora: "um livro mundial de poesia onde podemos encontrar mais 
uma boa dose de deliciosos e estrepitosos versos humorísticos servidos por poetas de 
tempos e sítios diversos. Poemas que expandem o nosso horizonte criativo, que nos 
encorajam a experimentar e a quebrar preconceitos e formas tradicionais. Todos eles 
convites a brincar com as palavras...". - ISBN 978-989-8166-42-5  
 
Poesia / Literatura infanto-juvenil / Literatura juvenil  
CDU 82-1 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 BIJ 82-1 TIG 

 

O TIGRE NA RUA E OUTROS POEMAS  
O tigre na rua e outros poemas / sel. Miguel Gouveia ; il. Serge Bloch ; trad. Miguel 
Gouveia... [et al.] ; rev. Helder Guégués. - Figueira da Foz : Bruaá, 2012. - 40 p. : todo 
il. ; 24 cm. - Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura. - Sinopse editora: 
"Poemas sem idade que arremessam humor e absurdo contra lindas palavras ocas 
que tanto contribuem para o preconceito face à poesia.". - ISBN 978-989-8166-15-9  
 
Literatura infantil / Poesia  
CDU 821.1/.8-1"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

  
 

 BIJ 82-1 LET 

 

LETRIA, José Jorge, 1951-     
A guerra / José Jorge Letria e André Letria. - 1ª ed. - [S.l.] : Pato Lógico, 2018. - [60] p. : 
todo il. color ; 24 cm. - Recomendado pelo PNL- Arte, Cultura e Sociedade, Literatura, 
dos 9-11 anos, dos 12-14 anos e maiores 18 anos. - Distinguido com o selo White 
Ravens. - Sinopse editora: “Nasce como doença sussurrada e cresce a partir do ódio, 
da ambição e do medo. Não ouve, não vê, tão-pouco sente; mas esmaga e cala. A 
guerra é, porventura, o mais perene produto em série alguma vez inventado. Num 
mundo armadilhado como nunca antes, este poema ilustrado de José Jorge Letria e 
André Letria é como um archote que se lança sobre a memória adormecida.".  
- ISBN 978-989-99658-8-1  
 
Literatura infanto-juveil / Literatura portuguesa -- Poesia  
CDU 821.134.3-1"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103177&DDB=&pageformat=isbd#.XvSL5-fOWUl
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103141&DDB=&pageformat=isbd#.XuzGUufOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103156&DDB=&pageformat=isbd#.Xu0fWufOWUk
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BIJ 82-34 Literatura infantil 
 BIJ 82-34 BAL 

 

BALET, Jan  
João : uma história portuguesa / Jan Balet ; trad. Manuel San-Payo. - Matosinhos : 
Kalandraka, 2017. - [31] p. : todo il. color ; 25 cm. - (Livros para sonhar). - Tít. orig.: 
Joanjo. - Recomendado pelo programa LER+ Plano Nacional de Leitura 6-8 anos. - 
Sinopse editora: "O pequeno João é o filho mais novo de uma grande família de 
pescadores da Nazaré. Enquanto brinca, observa os seus familiares e a dureza do seu 
dia a dia de trabalho. Como gostaria de escapar àquela vida, saindo dali e 
enriquecendo… Uma tarde, quando confessa o seu desejo à avó, adormece e, no seu 
sonho, vê-se numa terra distante e já muito longe do mar...".  
- ISBN 978-989-749-086-6  
 
Literatura alemã -- Conto / Literatura infantil CDU 821.112.2-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 BIJ 82-34 CAL 

 

CALI, Davide, 1972-     
Não fiz os trabalhos de casa porque... / Davide Cali e Benjamin Chaud ; trad. Rui 
Lopes. - 2ª ed. - Lisboa : Orfeu Negro, 2017. - [33] p. : todo il. color ; 21 cm. - (Orfeu 
mini). - Tít. orig.: I Didn't do my homework because.... - Livro recomendado PNL. - 
Sinopse editora: "É impossível fazer os trabalhos de casa quando um avião de 
macacos aterra à nossa porta. Além disso, os elfos esconderam todos os lápis. E houve 
também um problema com plantas carnívoras! As desculpas absurdas seguem-se 
umas às outras, num crescendo hilariante, mas a professora não se deixa enganar...". 
- ISBN 978-989-8327-49-9  
 
Literatura infantil / Literatura suíça em língua francesa -- Conto  
CDU 821.133.1(494)-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 BIJ 82-34 GON 

 

GONÇALVES, Ivone, 1984-     
Maria trigueira / Ivone Gonçalves. - Matosinhos : Kalandraka, 2017. - [31] p. : todo il. 
p&b ; 25 cm. - (Livros para sonhar). - Prémio Matilde Rosa Araújo, em 2015, na 
Categoria de Ilustração. - Sinopse editora: "Maria Trigueira nasceu na serra, cresceu 
junto às searas de trigo e a cuidar dos animais... Mas, por entre os montes, sempre via 
ao longe os barcos a navegar. E o desejo de ver o mar crescia nela. Até que um dia 
decidiu partir e viajar.". - ISBN 978-989-749-081-1  
 
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto CDU 821.134.3-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 BIJ 82-34 KON 

 

KONO, Yara, 1972-     
Telefone sem fios / Yara Kono ; rev. Carlos Grifo Babo. - Carcavelos : Planeta 
Tangerina, 2018. - [32] p. : todo il. color ; 23 cm. - Sinopse editora: "Já alguma vez 
jogaram ao “telefone sem fio”? Numa fila (bem animada!), o primeiro jogador 
segreda uma frase ao ouvido do segundo, que a segreda ao terceiro, que passa a 
palavra ao quarto e assim por aí for a… até a frase dar três voltas ao mundo! O 
telefone sem fio é um jogo, mas agora também é um livro. E, nestas páginas, as 
palavras também se vão transformar de uma maneira bem divertida: comidas, 
trocadas, mastigadas, acrescentadas, inventadas... as palavras têm muito que se 
lhes diga. Vamos dizê-las?". - ISBN 978-989-8145-89-5  
Literatura infantil / Literatura brasileira -- Conto CDU 821.134.3(81)-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103126&DDB=&pageformat=isbd#.XupHzOfOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103144&DDB=&pageformat=isbd#.XuzU7-fOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103123&DDB=&pageformat=isbd#.XuogA-fOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103136&DDB=&pageformat=isbd#.Xuyc0-fOWUk
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 BIJ 82-34 LIO 

 

LIONNI, Leo, 1910-1999  
A maior casa do mundo / Leo Lionni ; trad. Ana M. Noronha. - 1ª reimp. da 2º ed. - 
Matosinhos : Kalandraka, 2008. - [29] p. : todo il. color ; 29 cm. - (Livros para sonhar). 
- Tít. orig.: The biggest house in the world. - Sinopse editora: "«Alguns caracóis 
viviam numa suculenta couve. Moviam-se delicadamente à volta dela, transportando 
as suas casas de folha em folha, em busca de um sítio tenro para mordiscar. Um dia, 
um caracolinho disse ao seu pai: - Quando for grande, quero ter a maior casa do 
mundo. - Que disparate - respondeu o pai, que por acaso era o caracol mais sensato 
de toda a couve. - Há coisas que são melhores pequenas. E contou-lhe a seguinte 
história...» . - ISBN 978-989-8205-07-0  
 
Literatura infantil -- Conto / Fábula  
CDU 821.112.5-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 BIJ 82-34 PIN 

 

PINTADERA, Fran  
Cândido e os outros / Fran Pintadera e Christian Inaraja ; trad. Elisabete Ramos. - 
Matosinhos : Kalandraka, 2018. - [42] p. : todo il. color ; 30 cm. - (Livros para sonhar). - 
Tít. orig:.: Cándido y los demás. - XI Prémio Internacional Compostela para Álbuns 
Ilustrados 2018. - Sinopse editora: "«Este é o Cândido. É óbvio que não é como os 
outros. Nalguns dias sente-se estranho. Incompreendido. Noutros dias é ele que não 
compreende nada...» Somos todos diferentes. É com esta premissa que Cândido, 
alguém muito peculiar e com uma grande necessidade de se expressar perante o 
mundo que o rodeia, de ser compreendido e aceite, nos é apresentado. Raramente 
um texto, só simples na aparência, proporciona uma reflexão tão profunda e 
necessária numa sociedade assaz complexa como a atual.". - ISBN 978-989-749-109-2  
 
Literatura espanhola -- Conto / Literatura infantil  
CDU 821.134.2-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 BIJ 82-34 RIN 

 

RINGI, Kjell, 1939-2010  
O estranho / texto e il. Kjell Ringi. - Figueira da Foz : Bruaá, 2018. - [34] p. : todo il. 
color ; 18x24 cm. - Tít. orig.: The stranger. - Livro recomendado PNL2027 - 2018 2.º 
Sem. - Literatura dos 3-5 anos, dos 6-8 anos e dos 9-11 anos. Pré-leitura - Inicial - 
Mediana. - Resumo da responsabilidade do Plano Nacional de Leitura 2027: "Um rei 
e o seu povo vivem em paz até ao dia em que a chegada de um estranho deixa o país 
numa grande agitação. Ele não se parece com eles. Na verdade, este estranho parece 
ser tão diferente que as pessoas encontram grande dificuldade em falar com ele, 
optando pelo caminho fácil da suspeição num cenário infelizmente já familiar: 
guardas, políticos ignorantes, a ameaça da força militar... “O estranho”, novamente 
relevante nos nossos dias, é uma pequena história repleta de grandes temas que 
celebra o triunfo da aceitação e da empatia sobre a ignorância e o preconceito.". - 
ISBN 978-989-8166-37-1  
 
Literatura infantil / Literatura sueca -- Conto  
CDU 821.113.6-34"19" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103125&DDB=&pageformat=isbd#.XuotaOfOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103120&DDB=&pageformat=isbd#.XuoaJOfOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103178&DDB=&pageformat=isbd#.XvSO1OfOWUk
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 BIJ 82-34 SAN 

 

SANNA, Francesca, 1991-     
Eu e o meu medo / texto e il. Francesca Sanna ; trad. Susana Cardoso Ferreira ; rev. 
Catarina Magalhães. - Amadora : Fábula, 2019. - [34] p. : todo il. color ; 22 cm. - Tít. 
orig.: Me and my fear. - Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura, 
Literatura, dos 3 aos 5 anos, dos 6 aos 8 anos e dos 9 aos 11 anos. - Sinopse editora: 
"Quando uma menina muda de país e entra para uma escola nova, o seu medo tenta 
convencê-la a ficar sozinha e assustada. Como pode ela fazer amigos, se não 
entende o que as pessoas dizem? De certeza que mais ninguém se sente assim?. - 
ISBN 978-989-707-801-9 
 
Literatura infantil / Literatura italiana -- Conto  
CDU 821.131.1-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 BIJ 82-34 SAN 

 

SANNA, Francesca, 1991-     
A viagem / texto e il. Francesca Sanna ; trad. Susana Cardoso Ferreira. - Amadora : 
Fábula, 2018. - [43] p. : todo il. color ; 22x29 cm. - Tít. oig.: The journey. - Livro 
recomendado PNL, Cultura e Sociedade, Literatura - dos 6-8 anos. - 2017 Klaus Flugge 
Award . 2017 UKLA Award . Menção Honrosa Ezra Jack Keats Book Award . Melhor 
Livro Ilustrado de 2016 da Kirkus Reviews . English Association's 4-11 Picture Book 
Award . Menção Honrosa Amnistia Internacional. Considerado um dos melhores livros 
infantis de 2016 pelo The Guardian. - Sinopse editora: "Como será deixar tudo para 
trás e percorrer quilómetros e quilómetros rumo a um destino longínquo e estranho? 
Este livro conta, de forma cuidada e sensível, a história de uma mãe que parte numa 
viagem com os dois filhos para fugir à guerra. Uma viagem carregada de medo do 
desconhecido, mas também de muita esperança. Uma autora com uma escrita 
sensível e ilustrações bonitas e sofisticadas. Aborda com sensibilidade a questão da 
guerra.". - ISBN 978-989-707-680-0  
 
Literatura infantil / Literatura italiana -- Conto  
CDU 821.131.1-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 BIJ 82-34 UNG 

 

UNGERER, Tomi, 1931-     
Allumette / Tomi Ungerer ; trad. Carla Maia de Almeida. - Matosinhos : Kalandraka, 
2017. - [33] p. : todo il. color ; 29 cm. - (Livros para sonhar). - Tít. orig.: Allumette. - 
Inclui Exploratório "Para ler mais longe!". - Sinopse editora: "«No verão e no inverno, 
na primavera e no outono, Allumette vestia-se de farrapos. Não tinha casa. Não tinha 
pais... "A menina dos fósforos", um conto clássico de Andersen, é aqui revisitado e 
adaptado por Tomi Ungerer, conhecendo uma outra dimensão e um final não só 
diferente, como também surpreendente. O autor coloca os leitores perante uma série 
de episódios, onde se destacam a expressividade da protagonista, Allumette, a sua 
sensibilidade, mas também a sua valentia e generosidade. Com o seu estilo muito 
peculiar, o autor difunde ainda uma boa dose de ternura, humor e amor ao longo das 
páginas deste álbum.". - ISBN 978-989-749-093-4  
 
Literatura francesa -- Conto / Literatura infantil  
CDU 821.133.1-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103149&DDB=&pageformat=isbd#.XuzdV-fOWUk
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BIJ 82-34 Literatura infanto-juvenil 
 BIJ 82-34 BAR 

 

BARAHONA, Inês  
Ciclone diário de uma montanha-russa / Inês Barahona e Miguel Fragata ; il. Mariana 
Malhão. - Lisboa : Orfeu Negro, 2019. - 96 p. : todo il. color ; 24 cm. - (Orfeu mini). - 
Livro recomendado PNL. - Sinopse editora: "Quatro pessoas, quatro épocas, quatro 
lugares no mundo e uma montanha-russa: Ciclone. Dois rapazes, M. e Bernardo, e 
duas raparigas, Carla e Anabela, entre os 13 e os 19 anos, vão escrevendo os seus 
diários. A cada nova entrada, um bilhete para uma viagem a bordo da Ciclone. Dos 
anos 70 até ao presente, páginas de loopings, subidas e descidas alucinantes, 
suspensões, expectativas, impressões e desilusões. Ciclone é uma atracção com 26 
metros de altura, mas também a montanha-russa que todos já experimentámos, ou 
experimentaremos, ao caminhar para a idade adulta. Um diário de emoções, 
inspirado no texto do espectáculo Montanha-Russa, de Inês Barahona & Miguel 
Fragata, que estreou em março de 2018 no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, e 
tem percorrido outros teatros, nacionais e estrangeiros.". - ISBN 978-989-8868-39-8  
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura portuguesa -- Conto / Diário  
CDU 821.134.3-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 BIJ 82-34 BOW 

 

BOWLEY, Tim  
Não há como escapar : e outros contos maravilhosos / Tim Bowley e Óscar Villán ; 
trad. Gabriela Rocha Alves. - Matosinhos : Kalandraka, 2012. - [1], 78 p. : il. color ; 23 
cm. - (Seteléguas). - Tít. orig.: The master, the servant and the death and other tales. - 
Sinopse editora: "Dez contos sobre intrigas, amores, feitiços, aventuras, perigos... 
Leituras audazes para transpor as fronteiras da realidade.". - A mulher-espírito. - A 
herança. - O papagaio hiraman. - Pele de foca. - A morte do corcunda. - A czarina. - 
Conn-Eda. - O lindworm. - O rei pastor. - ISBN 978-989-8205-80-3  
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura inglesa -- Conto  
CDU 821.111-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 BIJ 82-34 CHA 

 

CHAMBERS, Daniel H, 1972-     
Uma longa viagem / Daniel H. Chambers e Federico Delicado ; trad. Elisabete Ramos. - 
Matosinhos : Kalandraka, 2018. - [42] p. : todo il. color ; 26 cm. - (Livros para sonhar). 
- Tít. orig: Un largo viaje. - Sinopse editora: "Esta é a história de duas viagens que 
decorrem paralelamente e se entrelaçam uma na outra: uma gansa e a sua cria 
iniciam o seu trajeto migratório até às terras cálidas do Sul, ao mesmo tempo que 
uma família que vive numa zona de guerra empreende a sua fuga até ao Norte. Tão 
oportuna quão necessária, esta obra apela à reflexão sobre um tema dos nossos dias: 
o drama dos refugiados na Europa.". - ISBN 978-989-749-106-1  
 
Literatura espanhola -- Conto / Literatura infanto-juvenil  
CDU 821.134.2-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103148&DDB=&pageformat=isbd#.XuzZBufOWUk
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 BIJ 82-34 DIC 

 

DICKENS, Charles, 1812-1870  
Uma canção de Natal / Charles Dickens e Roberto Innocenti ; trad. Maria Herminia 
Brandão. - Matosinhos : Kalandraka, 2011. - 152 p. : todo il. color ; 30 cm. - Tít. orig.: A 
Christmas carol. - Plano Nacional de Leitura Livro recomendado para o 6º ano de 
escolaridade, destinado a leitura autónoma. - Prémio Andersen - 2008 (illustrator). - 
Mención premio Xosé Neira Vilas para o melhor livro infantil (age) - 2011. - Sinopse 
editora: "Na véspera de Natal, Ebenezer Scrooge, um velho homem de negócios 
londrino, amargo, avarento, implacável e desumano, recebe durante a noite a visita 
do fantasma do seu ex-sócio, Jacob Marley, e logo de seguida a dos Espíritos do Natal 
Passado, Presente e Futuro que despertarão nele, de forma terrificante, a consciência 
e o verdadeiro sentido da época...". - ISBN 978-989-8205-73-5  
 
Literatura inglesa -- Conto / Literatura infanto-juvenil CDU 821.111-34"18" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 BIJ 82-34 INN 

 

INNOCENTI, Roberto, 1940-     
Rosa branca / Roberto Innocenti, e Christophe Gallaz ; trad. Carla Maia de Almeida. - 
Matosinhos : Kalandraka, 2018. - [32] p. : todo il. color ; 30 cm. - Tít. orig: Rose 
blanche. - Sinopse editora: Rosa Branca é uma menina alemã que presencia a 
detenção de um rapaz por um grupo de soldados. Seguindo o camião onde o 
transportam, chega à clareira de uma floresta, e aí descobre muitas crianças 
prisioneiras e esfomeadas que têm uma estrela cosida na roupa. As suas idas e vindas 
até ao campo de concentração para lhes levar comida às escondidas tornam-se a 
partir daí contínuas. Ambientada na Alemanha da Segunda Grande Guerra, o 
Holocausto serve de pano de fundo a esta obra de Innocenti. Frente à tragédia 
humanitária e ao belicismo infundado, a figura de Rosa Branca representa a 
esperança, através dos sentimentos mais puros da infância: bondade, inocência, 
generosidade e ausência de preconceitos. As ilustrações hiper-realistas de Roberto 
Innocenti refletem o movimento histórico que vai do triunfo do Terceiro Reich até à 
derrota do nazismo. Tal como os fotogramas de um filme, as imagens - expressivas e 
de enorme detalhe - mostram os cenários da narrativa através de planos e 
enquadramentos diversos. A protagonista tem simbolicamente o nome de um grupo 
da resistência alemã contra o regime de Hitler, do qual alguns dos seus membros 
foram descobertos e executados. - ISBN 978-989-749-108-5  
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura italiana -- Conto CDU 821.133.1(494)-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 BIJ 82-34 LÁZ 

 

LÁZARO, Ana, 1982-     
Os pescadores de nuvens / Ana Lázaro ; il. Sebastião Peixoto. - Porto : Porto Editora, 
2019. - 30, [1] p. : todo il. color ; 27 cm. - Recomendado pelo PNL, Literatura dos 6-8 
anos e dos 9-11 anos. - Prémio Literário Maria Rosa Colaço - Literatura Infantil 2017. - 
Sinopse editora: "Todas as manhãs de domingo, o Rodolfo Neto e o Rodolfo Avô 
subiam de mãos dadas a estrada da montanha, para lançarem papagaios de papel. 
Mas o voo dos papagaios escondia um segredo no fio que os ligava ao céu. É que, na 
verdade, o avô e o neto iam à pesca de nuvens! Nuvens de diferentes formas, cheiros 
e histórias que guardavam em frasquinhos na casa mágica do avô onde havia uma 
incrível biblioteca de nuvens. Mas chega um dia em que o Rodolfo Neto tem de 
levantar sozinho o papagaio, e, na ausência do avô, vai perceber que, mesmo entre 
nuvens pesadas de tempestade, o fio do papagaio guarda as linhas sábias da mão do 
avô.". - ISBN 978-972-0-70829-8  
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura portuguesa -- Conto CDU 821.134.3-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103118&DDB=&pageformat=isbd#.XunwnOfOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?MFN=103115&pageformat=isbd#.XujN1-fOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103150&DDB=&pageformat=isbd#.XuzhHufOWUk
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 BIJ 82-34 RAP 

 

RAPOSO, Inês Barata  
Coisas que acontecem / Inês Barata Raposo ; il. Susa Monteiro. - Figueira da Foz : 
Bruaá, 2018. - 107 p. : il. ; 24 cm. - Livro recomendado PNL2027 - Literatura, dos 9-11 
anos e dos 12-14 anos. - Prémio Branquinho da Fonseca - Expresso Gulbenkian 2017 - 
Modalidade Juvenil. - Sinopse editora: “Dizem que os adolescentes não sabem nada 
sobre a vida. Por isso, nos casos raros em que sei alguma coisa, faço questão de não 
dizer a ninguém.”. - ISBN 978-989-8166-33-3  
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 BIJ 82-34 SEN 

 

SENDAK, Maurice, 1928-2012  
Num molho de brócolos! ou a vida não pode ser só isto / Maurice Sendak ; trad. Carla 
Maia de Almeida. - Matosinhos : Kalandraka, 2018. - [6], 69 p. : il. p&b ; 18 cm. - 
(Livros para sonhar). - Tít. orig.: Higglety pigglety pop! or there must be more to life. - 
Sinopse editora; "«Num molho de brócolos!» narra as peripécias de uma cadelita, 
Jennie, que tinha tudo o que um animal doméstico podia desejar, mas que, sem saber 
muito bem porquê, decide um dia abandonar a casa onde vivia rodeada de 
comodidades que lhe eram inusitadas. Suspeitando que para lá do seu lar existiria 
uma vida mais interessante e, perseguindo as suas aspirações, decide empreender 
uma viagem recheada de aventuras, viver novas experiências e concretizar o seu 
sonho: tornar-se a atriz principal do Teatro do Mundo da Mãe Gansa. Mais um 
clássico de Sendak, o autor de "Onde vivem os monstros". - ISBN 978-989-749-107-8  
 
Literatura americana -- Conto / Literatura infanto-juvenil  
CDU 821.111(73)-34"19/20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 BIJ 82-34 VAN 

 

VANDER ZEE, Ruth  
A história de Erika / escrita por Ruth Vander Zee ; il. Roberto Innocenti ; trad. 
Alexandre Faria. - 2ª ed. - Lisboa : Kalandraka, 2014. - [24] p. : muito il. color ; 25 cm. - 
Tít. orig.: Erika´s story. - Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura 2009, para 
os 7º, 8º e 9º anos. - Sinopse editora: "Nasci em 1944. Não sei a data exacta do meu 
nascimento. Não sei que nome me puseram. Não sei em que cidade ou em que país 
vim ao mundo. Também não sei se tive irmãos. O que sei com certeza, é que quando 
tinha apenas uns meses me salvei do Holocausto...". - ISBN 978-972-8781-80-4  
 
Literatura americana -- Conto / Literatura infanto-juvenil  
CDU 821.111(73)-34"19" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103143&DDB=&pageformat=isbd#.XuzZY-fOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103128&DDB=&pageformat=isbd#.XupLTOfOWUk
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BIJ 82-93 Livros infantis até aos 4 anos 
 BIJ 82-93 MIY 

 

MIYAKOCHI, Akiko  
Regresso a casa / texto e il. Akiko Miyakoshi ; trad. Nuno Quintas ; rev. João Berhan. - 
Lisboa : Orfeu Negro, 2019. - [36] p. : todo il. ; 27 cm. - (Orfeu mini). - Tít. orig.: Yoru 
no Kaerimichi. - 2016 Menção Especial, Prémio Bologna Ragazzi. - 2017 Melhor Livro 
Ilustrado Para Crianças, New York Times. - Sinopse editora: " A história perfeita para 
recordar o dia, apagar as luzes e acolher a noite. Ao fim do dia, o regresso a casa é 
feito ao colo da mãe. Tudo está quieto, não há ninguém na rua. Os vizinhos já 
recolheram e o restaurante e a livraria também querem descansar. Mas, por entre o 
silêncio, escuta-se uma festa e sente-se o cheiro de uma tarte acabada de 
fazer...Regresso a Casa é um álbum iluminado pela ternura do fim do dia, da rotina 
conhecida e da companhia dos pais, a caminhar por ruas familiares, até casa. As 
ilustrações parecem desenhadas a carvão e a cor surge em tons suaves, mas 
transbordantes. As janelas dos vizinhos, iluminadas, deixam entrever vidas e 
pequenos prazeres. Aos olhos de uma criança (ou aos de um adulto) estas janelas são 
a entrada para um mundo imaginário sem limites!". - ISBN 978-989-8868-38-1  
 
CDU 82-93"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

BIJ 82-34 Literatura juvenil 
 

 BIJ 82-34 AMA 

 

AMADO, Jorge, 1912-2001  
Com o mar por meio : uma amizade em cartas / Jorge Amado e José Saramago ; sel., 
org. e notas Paloma Jorge Amado, Bete Capinan e Ricardo Viel. - [Lisboa] : Companhia 
das Letras, 2017. - 119, [1] p. : il. ; 25 cm. - Livro recomendado PNL2027 - 2018 2.º 
Sem. - Biografia, Literatura, dos 12-14 anos, dos 15-18 anos e maiores 18 anos. - 
Sinopse:  Correspondência trocada entre Jorge Amados e José Saramago numa fase 
tardia da vida de ambos. - ISBN 978-989-665-361-3  
 
Literatura brasileira -- Cartas / Literatura portuguesa -- Cartas / Literatura juvenil  
CDU 821.134.3-6"19/20"  CDU  821.134.3(81)-6"19" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 BIJ 82-34 BUR 

 

BURNETT, Frances, 1849-1924  
O jardim secreto / Frances Hodgson Burnett ; trad. e pref. Carla Maia de Almeida ; rev. 
Tiago Marques. - 2ª ed. - Lisboa : Fábula, 2019. - 318, [2] p. ; 21 cm. - (Tesouros da 
literatura ; 11). - Tít. orig.: The secret garden. - Recomendado pelo Plano Nacional de 
Leitura para o 3º ciclo, destinado a leitura autónoma. - Sinopse editora: "Mary 
Lennox, criança solitária e indesejada, chega da Índia para viver com o tio em 
Yorkshire. Entregue a si própria, pouco tem com que se entreter e começa a explorar 
a casa enorme e sombria, até que numa bonita manhã de sol se depara com um 
jardim secreto que muros cobertos de hera ocultavam. Pela primeira vez na sua breve 
e triste vida, Mary descobre uma coisa que merece a sua afeição e empenha-se em 
devolver o jardim à sua antiga glória. Quando o jardim começa a florir e a 
transformar-se como por magia, ninguém permanece indiferente. ".  
- ISBN 978-989-707-714-2  
 
Literatura inglesa -- Conto / Literatura juvenil  
CDU 821.111-34"18/19" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103159&DDB=&pageformat=isbd#.Xu5IRefOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103180&DDB=&pageformat=isbd#.XvSWO-fOWUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103157&DDB=&pageformat=isbd#.Xu4_JefOWUk
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 BIJ 82-34 PES 

 

PESSOA, Ana, 1982-     
Aqui é um bom lugar / Ana Pessoa e Joana Estrela ; rev. Carlos Grifo Babo. - 
Carcavelos : Planeta Tangerina, 2019. - [244] p. : todo il. color ; 22 cm. - (Dois passos e 
um salto). - Prémio Literário Maria Rosa Colaço 2018, modalidade Literatura Juvenil, 
Câmara Municipal de Almada. - Prémio BD Amadora: Melhor Desenhador Português 
de Livro de Ilustração (2019). - Recomendado pelo programa LER+ Plano Nacional de 
Leitura, Literatura dos 12-14 anos, dos 15-18 anos e maiores 18 anos. - Sinopse 
ediora: "Um caderno que é um diário. Um diário que é um lugar. Um lugar onde se 
juntam os textos de Ana Pessoa e as ilustrações de Joana Estrela. Uma espécie de 
diário gráfico, escrito e desenhado a quatro mãos, onde encontramos as observações 
e os pensamentos de Teresa Tristeza sobre a família, os amigos e a escola, os livros, os 
sonhos e os pássaros, as frases ouvidas em casa e na rua, a liberdade e o futuro, a 
noite e o vento. E também os desenhos muito espontâneos de gatos, vasos, pessoas, 
estendais ou vistas da janela que com ela se cruzam todos os dias.".  
- ISBN 978-989-8145-93-2  
 
Literatura juvenil / Literatura portuguesa -- Diário  
CDU 821.134.3-94 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 BIJ 82-34 SAL 

 

SALTEN, Felix, pseud.  
Bambi : uma vida nos bosques / Felix Salten ; trad. António A. Z. Cortesão ; il. Pedro 
Salvador Mendes ; rev. Marcelino Amaral. - Silveira : E-Primatur, 2016. - 163, [1] p. : il. 
p&b ; 24 cm. - Tít. orig.: Bambi : Eine Lebensgeschichte aus dem Walde. - 
Recomendado pelo PNL. Literatura, dos 9-11 anos, dos 12-14 anos e maiores 18 anos . 
- Sinopse editora: "Bambi é um pequeno veado nascido nos bosques do Norte da 
Europa. É ensinado pela mãe e pelos amigos que vai fazendo à medida que descobre 
o seu mundo, as maravilhas do bosque, da natureza, da amizade e da família. O 
clássico do austríaco Felix Salten foi escrito a pensar principalmente num público 
adulto após o termo da Primeira Guerra Mundial enquanto defesa dos valores da vida 
e do respeito pelo Outro. Contudo o livro rapidamente ganhou leitores de todas as 
idades, precisamente porque os seus valores são universais. E acabou igualmente por 
se tornar talvez o primeiro romance ambientalista. O caçador que assombra o mundo 
de Bambi e dos seus amigos é a representação do lado desumano da humanidade, o 
lado negro que não respeita os valores da vida, que se reserva o direito de decidir 
quem vive e quem morre pelos motivos mais arbitrários e incongruentes.  
- ISBN 978-989-99542-9-8  
 
Literatura austríaca -- Conto / Literatura juvenil  
CDU 821.112.2(436)-34"18/19" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103134&DDB=&pageformat=isbd#.XuyKWOfOWUk
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 BIJ 82-34 TWA 

 

TWAIN, Mark, pseud.  
As aventuras de Huckleberry Finn / Mark Twain ; trad. e introd. João Reis ; rev. Teresa 
Antunes. - Amadora : Fábula, 2018. - 423, [2] p. ; 22 cm. - (Tesouros da literatura ; 10). 
- Tít. orig.: The adventures of Huckleberry Finn. - Recomendado pelo Plano Nacional 
de Leitura, Literatura - dos 9-14 anos. - Sinopse editora: "Huckleberry Finn e Tom 
Sawyer, numa das suas fantásticas aventuras, ficam ricos, ao descobrirem uma grande 
quantia de dinheiro que havia sido roubado. Esta descoberta vai naturalmente mudar 
a vida de Huckleberry Finn. Não tardou até que Huck se visse obrigado a fugir do seu 
pai, alcoólico inveterado, que não via a hora de pôr as mãos no dinheiro do filho. Este 
é o mote para mais uma incrível viagem no Mississípi, na companhia de Jim, um 
escravo pacífico e ingénuo que tenta alcançar a liberdade no norte dos Estados 
Unidos. As Aventuras de Huckleberry Finn assinalou um novo regresso do autor às 
suas memórias. A ironia, o humor e a crítica social são as marcas do incontestável 
talento de Mark Twain.". - ISBN 978-989-707-685-5  
 
Literatura americana -- Romance de aventuras / Literatura juvenil  
CDU 821.111(73)-311.3"18/19" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 
 

BIJ 82-94 Biografias. Diários 
 BIJ 82-94 FOL 

 

FOLMAN, Ari, 1962-     
O diário de Anne Frank : diário gráfico / Ari Folman e David Polonsky ; trad. Elsa T. S. 
Vieira. - reimp. - Porto : Porto Editora, 2019. - 155, [4] p. : todo il. color ; 28 cm. - Tít. 
orig.: The diary of Anne Frank. - Recomendado pelo PNL, Banda desenhada - Biografia, 
dos 12-14 anos, dos 15-18 anos e maiores 18 anos. - Sinopse editora: "Escrito entre 12 
de junho de 1942 e 1 de agosto de 1944, O Diário de Anne Frank foi publicado pela 
primeira vez em 1947, por iniciativa de seu pai, revelando ao mundo o dia a dia de 
dois longos anos de uma adolescente forçada a esconder-se, juntamente com a sua 
família e um grupo de outros judeus, durante a ocupação nazi da cidade de 
Amesterdão. Todos os que se encontravam naquele pequeno anexo secreto acabaram 
por ser presos em agosto de 1944, e em março de 1945 Anne Frank morreu no campo 
de concentração de Bergen-Belsen, a escassos dois meses do final da guerra na 
Europa. O seu diário tornar-se-ia um dos livros de não ficção mais lidos em todo o 
mundo, testemunho incomparável do terror da guerra e do fulgor do espírito 
humano. Lançada mundialmente em celebração do 70º aniversário de O Diário de 
Anne Frank, esta é a sua primeira adaptação para banda desenhada, realizada com a 
autorização da família e tendo por base os textos originais do diário.". 
- ISBN 978-972-0-04044-2  
 
Frank, Annelies Marie, 1929-1945 -- Diário / Biografia / Banda desenhada / Livro para 
crianças  
CDU 087.5  CDU 82-94Frank, Anne 

Consultar disponibilidade no Catálogo 
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 BIJ 82-94 FOL 

 

THOMAS, Isabel, 1979-     
Anne Frank / Isabel Thomas ; il. Paola Escobar ; trad. Dulce Afonso ; rev. Catarina 
Magalhães. - Amadora : Fábula, 2019. - 63, [1] p. : todo il. color ; 20 cm. - (Pequenos 
livros sobre grandes pessoas ; 3). - Tít. orig.: Little guides to great lives : Anne Frank. - 
De artistas e cientistas, passando por personalidades revolucionárias, esta é uma 
coleção de biografias para crianças, com um visual moderno e atrativo, repleta de 
ilustrações muito coloridas.. - Sinopse editora: "Anne Frank era uma rapariga 
irrequieta e feliz. Devido à perseguição feita aos judeus na Alemanha Nazi, Anne e a 
sua família emigraram para a Holanda. Também aqui começaram a ser ameaçados e 
foram obrigados a esconderem-se num anexo durante dois anos. Neste período difícil, 
Anne, que sonhava ser escritora, escreveu um diário. Anne Frank é hoje lembrada 
como uma heroína.”. - ISBN 978-989-707-848-4  
 
Frank, Annelies Marie, 1929-1945 -- Biografia / Livro para crianças / Biografia  
CDU 087.5  CDU 82-94Frank, Anne 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 BIJ 82-94 THO 

 

THOMAS, Isabel, 1979-     
Frida Kahlo / Isabel Thomas ; il. Marianna Madriz ; trad. Dulce Afonso ; rev. Catarina 
Magalhães. - Amadora : Fábula, 2019. - 63, [1] p. : todo il. color ; 20 cm. - (Pequenos 
livros sobre grandes pessoas ; 5). - Tít. orig.: Little guides to great lives : Frida Kahlo. - 
Recomendado pelo PNL - Arte - Biografia - Cultura e Sociedade, dos 6-8 anos e dos 9-
11 anos. - De artistas e cientistas, passando por personalidades revolucionárias, este é 
uma coleção de biografias para crianças, com um visual moderno e atrativo, repleta 
de ilustrações muito coloridas. - Sinopse editora: "A originalidade e a capacidade de 
superação de Frida Kahlo são reconhecidas e admiradas no mundo inteiro. Frida Kahlo 
usou a pintura como diário. Pintou e registou grande parte dos acontecimentos mais 
marcantes da sua vida. A sua arte, intensa e irreverente, é uma manifestação das suas 
emoções, convicções e identidade.". - ISBN 978-989-707-849-1  
 
Kahlo y Calderó, Magdalena Carmen Frida, 1907-1954 -- Biografia / Pintura / Livro 
para crianças  
CDU 087.5 CDU 82-94Kahlo, Frida CDU 5Kahlo, Frida 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 BIJ 82-94 THO 

 

THOMAS, Isabel, 1979-     
Leonardo da Vinci / Isabel Thomas ; il. Katja Spitzer ; trad. Dulce Afonso ; rev. Catarina 
Magalhães. - Amadora : Fábula, 2019. - 63, [1] p. : todo il. color ; 20 cm. - (Pequenos 
livros sobre grandes pessoas ; 2). - Tít. orig.: Little guides to great lives : Leonardo da 
Vinci. - De artistas e cientistas, passando por personalidades revolucionárias, esta é 
uma coleção de biografias para crianças, com um visual moderno e atrativo, repleta 
de ilustrações muito coloridas. - Sinopse editora: "Leonardo da Vinci foi uma das 
mentes mais extraordinárias de sempre. Génio visionário, desenvolveu inúmeras 
obras de referência como cientista, arquiteto, pintor, engenheiro, matemático ou 
escultor. A sua curiosidade e a sua imaginação eram ilimitadas. Foi o autor de Mona 
Lisa, uma obra que se tornou um ícone, e projetou máquinas que se tornaram 
essenciais na evolução da ciência e da indústria, tais como o velocípede e a hélice.". - 
ISBN 978-989-707-847-7  
 
Vinci, Leonardo di Ser Piero da , 1452-1519 -- Biografia / Pintura / Livro para crianças  
CDU 087.5 CDU 75Leonardo da Vinci CDU 82-94Leonardo da Vinci 

Consultar disponibilidade no Catálogo 
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DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  

 
 

MGS - MESTRADO GERONTOLOGIA SOCIAL 

 MGS 62 MT 

 

BATISTA, Lara da Costa  
Envelhecimento, redes sociais e qualidade de vida [registo eletrónico] : um estudo 
sobre Programas de Intervenção Autárquica / Lara da Costa Batista ; orient. Carla 
Faria e Sónia Dias. - Pdf. - Viana do Castelo : [s.n], 2019. - 100  p. - Dissertação de 
mestrado, Gerontologia Social, Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo, 2019. - Consultar no Repositório IPVC  
 
Envelhecimento bem-sucedido / Redes sociais / Qualidade de vida / Participação 
social / Programas de intervenção autárquica / Gerontologia social / Dissertação de 
mestrado  
CDU 364.6(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 
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