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JANEIRO na nova Biblioteca EscolarO que fazemos 

Guias
| Conhecer a 

Biblioteca Escolar

Boletim bibliográfico
| Psicologia

A nova Biblioteca encontra-se à disposição de toda a comunidade 
escolar. Nas suas diferentes áreas, todos os utilizadores poderão 
fazer leitura informal e consultar documentos em diferentes 
suportes. Os professores poderão, também, programar e 
desenvolver actividades de apoio ao desenvolvimento curricular 
em grupo ou em turma, fomentando o trabalho colaborativo e o 
desenvolvimento de competências ao nível das literacias.
A equipa da Biblioteca Escolar convida-vos a tornarem vivo 
este espaço e a aproveitarem todas as potencialidades que o 
mesmo oferece.

Equipa da Biblioteca Escolar

Professora Bibliotecária | Júlia Seiça . Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais

Equipa coadjuvante | Ana Paula Índio . Jorge Romão . Departamento de 

Matemática e Ciências Experimentais | Madalena Monteiro . Departamento de 

Ciências Sociais e Humanas | Manuel Coelho . Departamento de Línguas 

| Anabela Ângelo . Assistente Operacional

Professores Colaboradores | OPTE 



Material livro . Monografias – Livros

Manual de vídeo digital
Introdução às Técnicas Mistas
Tintas para pintar a aguarela
Introdução à perspectiva
Desenhar a Figura Humana
Introdução à pintura a Aguarela
Introdução à pintura em Acrílico
Introdução à pintura em Pastel
Introdução ao Desenho
Desenhar
Arte Moderna
Teoria da Arquitectura
História da Arte Portuguesa (3 volumes)
A Arte Nova
A Pintura do Barroco
O Românico
A Grécia
A solidão dos números primos
A volta ao mundo em 80 dias
As aventuras de Robinson Crusoé
Um refúgio para a vida
Marina
O sonho do Celta
Brisingr
Trava-Línguas
Marley &Eu
A história do senhor Sommer
Ninguém perguntou por mim
Cortei as tranças
Quero ser outro
Chamo-me Alexandre Magno
Momentos de aqui
O conto dos Chineses
O gato malhado e a andorinha Sinhá
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Às dez a porta fecha
Sexta -feira ou a vida selvagem
A ilha encantada
Falar verdade a mentir
Anos 70 - Poemas dispersos (2ª)
As minas do rei Salomão
Homenagem ao papagaio verde e 
A alma não é pequena – 100 poemas
A vida de Pi
Chamo-me Saint-Exupéry
Os Lusíadas em prosa 
Os saqueadores
O homem sem sombra
Só resta o amor
Uma leitura de contos de Virgilio Ferreira
Livro do português errante
O vento nos salgueiros
Capitães da areia
Dia do mar
Visconde cortado ao meio
Marido e outros contos
Cântico Negro
O monstro
André e o segredo dos labirintos
Mistério na primeira República
Histórias daqui e dali
Contos de Oscar Wilde
Por favor, não matem a cotovia
Romance da raposa
A história das invenções
Os criadores - uma história
Psicologia do adolescente

Material não livro . DVDs

Avatar
Idade do gelo 3
Geração Fast Food
Milk
Blade Runner
Voz . Vídeo Poemas em língua portuguesa
Barry Lyndon
Gladiador
Escola de Rock
Ao abrigo do VIH e da SIDA
O que é que queres dizer com isso?
Crescer Mudanças
Elisabeth
Futebol - jogos adaptados
Futebol - jogos recreativos
Natação - Iniciação e aprendizagem dos estilos
Natação - Técnicas e aperfeiçoamento
Voleibol - Fundamentos técnicos e treino dos fundamentos
Basquetebol – Capacidades técnicas ofensivas
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Aconteceu

Comemorações 
Dia Mundial da Música

| Exposição de instrumentos musicais
| Concerto pela banda “Sinopse”
| Intervenções musicais de alunos do 

Conservatório

Dia Mundial da Animação
| Cartazes
| Projecção de filmes de animação

Formação de utilizadores 
| Professores das áreas de Português, 

Línguas, História, Filosofia, Geografia, 
Economia, Matemática, Ciências 
Naturais, Física e Química, Educação 
Física e Informática. 

Dia dos Namorados
                     

A acontecer

Semana da Leitura
01.Março | Abertura da Semana da Leitura: Leitura de um 

pequeno texto pelos encarregados de educação/
alunos, em todas as turmas

 | “Leitura de grandes pinturas”
 | Apresentação de “Acrobacias com palavras”
02.Março | Encontro com …
 | O teatro de António Tavares, pelo próprio
 | Almoço literário
03.Março | Ensaio sobre a cegueira – o livro, o filme
04.Março | 15h - Bandas da casa
 (Concerto com as bandas da escola) 
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Escola Secundária c/3º CEB Dr. Joaquim de Carvalho
BIBLIOTECA ESCOLAR

blogue | http://netbiblioesjcff.blogspot.com   .   e-mail | netbiblio.esjcff@gmail.comC
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