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MAIO mês do coração

Biblioteca Escolar
Trabalho Colaborativo

Em 1999, o Manifesto para as Bibliotecas
Escolares da UNESCO sublinha os
resultados que o trabalho colaborativo
permite alcançar:
“…quando os bibliotecários e os
professores trabalham em conjunto, os
alunos atingem níveis mais elevados de
literacia de aprendizagem, de resolução
de problemas e competências no
domínio das tecnologias de informação
e comunicação.”

Equipa da Biblioteca Escolar

O que oferecemos
Professora Bibliotecária | Júlia Seiça . Departamento de Matemática e

Serviços de Apoio ao utilizador

Ciências Experimentais
Equipa coadjuvante | Ana Paula Índio . Jorge Romão . Departamento de
Matemática e Ciências Experimentais | Madalena Monteiro . Departamento de

Serviços Técnicos

Ciências Sociais e Humanas | Manuel Coelho . Departamento de Línguas
| Anabela Ângelo . Assistente Operacional
Professores Colaboradores | OPTE

Viagem à Índia
Amarguinha
A educação alimentar em meio escolar
Para ti uma vida nova
Uma promessa de amor
Anjo branco
Manual de primeiros socorros
O dia em que mataram o Rei
As gémeas voltam ao colégio
A minha primeira república
Markus, o imbatível
Artur e a cidade proibida
As aventuras de Darwin
O menino Nicolau
No teu deserto
Oníris - A dádiva dos deuses
Oníris - O grande desafio
Enquanto Salazar dormia...
As tribos do sul
Nómada
Artur e a vingança de Maltazard
O rapaz de olhos azuis
Einstein
Venenos de Deus, remédios do Diabo
Como água para chocolate
Kafka à beira mar
As velas ardem até ao fim

Material não livro . DVD
Indiana Jones
Casablanca
Guerra e paz
Antes de amanhecer
Apocalypse redux
Flauta mágica
Labirinto do fauno
O bom nome
Encontros imediatos do 3º grau
The wild child
E.T. - o extraterrestre
Microcosmos
A ciência dos sonhos

Novidades

Material livro . Monografias

Aconteceu
Comemorações
Semana da Leitura
| Exposição de trabalhos tridimensionais
“Leitura de grandes pinturas”
| Leitura de um poema pelos alunos/encarregados
de educação.
| Apresentação de “Acrobacias com Palavras”
| Encontro com … o teatro de António Tavares.
| Ensaio sobre a cegueira - o livro, o filme.

Jornadas Culturais
| Feira do Livro

Concurso Nacional de Leitura (Fase distrital)
| Prova com alunos do ensino básico e secundário
| Visita ao Museu do Sal
| Visita ao Centro de Artes e Espectáculos

Acontecimentos

“Coração - Bom Coração”
| Peddy paper

A acontecer
Dia do Autor Português
Dia da Criança
Dia de Camões

design | Paula Santos . Departamento de Expressões e Tecnologias

Era uma vez...
Contactos

Escola Secundária c/3º CEB Dr. Joaquim de Carvalho
BIBLIOTECA ESCOLAR
blogue | http://netbiblioesjcff.blogspot.com . e-mail | netbiblio.esjcff@gmail.com

