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O que oferecemos 

Apoio ao utilizador
Serviços Técnicos

Equipa da Biblioteca Escolar

Professora Bibliotecária | Júlia Seiça . Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais

Equipa coadjuvante | Ana Paula Índio  . Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais | Manuel Coelho . Departamento de Línguas 

| Anabela Ângelo . Assistente Operacional    

Professores Colaboradores | OPTE 

Cafuné

Mazagran

O mercador de livros malditos

sugestão 
de 
leitura

MARÇO mês da leitura

A Semana da Leitura celebrou a Leitura e o Mar, 
desafiando crianças, jovens, adultos e a comunidade em 
geral, de autarquias a empresas, de escritores e artistas 
a individualidades públicas, a unirem-se na grande 
festa do livro e da leitura.
Integrada na Semana Concelhia da Leitura, 
a Biblioteca Escolar realizou atividades que envolveram 
toda a comunidade educativa. 

escola secundária c/3º ceb dr. joaquim de carvalho

Semana da Leitura
25 de fevereiro a 1 de março 



   

Material livro . Monografias

Estratégias da comunicação
Design para os olhos
História da fotografia
Manual de vídeo digital
Dicionário ilustrado de arquitetura
Van Gogh obra completa de pintura
Guia prático de storyboard
A mão do diabo
O último segredo
Caim
Jangada de pedra
E tudo o vento levou
O mercador de livros malditos
O império do efémero
Linguagem corporal
Crónica dos bons malandros
A solidão dos números primos
Cisco para profissionais
Fernando Pessoa rei da nossa baviera
O mundo maravilhoso dos animais selvagens
De olhos bem abertos
O livro dos homens sem luz
Lisboa Song
Bastardia
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esComo se desenha uma casa
Nome de código Leoparda 
A cada um o seu lugar
No meu peito não cabem pássaros
Multimédia e tecnologias interativas
Flash CS5.5 &CS5
Dreamweaver CS5.5 &CS5 
Photoshop CS5 & CS4
InDesign CS5
Curso técnico de hardware
Gestão prática de redes
Desenvolvimento em IOS
Fundamentos de programação em java
História da vida cotidiana
Como conseguiram? 
Grandes personagens da bíblia
Plantas de interior
Terra planeta espectacular
Fica comigo esta noite
Cafuné
Mazagran
O sonâmbulo
O general

LEITOR DO MÊS

Novembro . Ariana Santos . 10ºC
Dezembro . Tércia Lopes . 12ºA  |  Jéssica Canais . 12ºF
Janeiro . Bruno Ferreira . 8ºD  |  Mariana Abreu . 10º A  |  Inês Borges . 10ºH
Fevereiro . Ana Filipa Ferreira . 10ºG  |  Cátia Fileno 10ºG
Março . Ana Lima . 11ºD 

Material não livro . DVD

A intérprete
Up altamente 
Life vida selvagem
Um sonho possível
Brave
Women are Heroes
Kramer contra Kramer
This is England
A história de uma abelha
O Menino Selvagem



   

Aconteceu

| Semana da Leitura

| Concurso Nacional de Leitura (1ª fase)
| Concurso Cherub
| Jornadas Culturais

A acontecer

| Concurso Nacional de Leitura (fase distrital)
| 25 de abril
| Dia da Europa
| Dia da BiodiversidadeA
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Momentos

Encontro com...

...Francisca Gama

Amor de Perdições

...Luisete Baptista
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Escola Secundária c/3º CEB Dr. Joaquim de Carvalho
BIBLIOTECA ESCOLAR

blogue | http://netbiblioesjcff.blogspot.com   .   e-mail | biblioteca@esjcff.ptC
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exposição “AproximAções”

concurso cherub porto editorA

jornAdAs culturAis - feirA do livro (fotos de inês mAiA)

jornAdAs culturAis ... nA bibliotecA


