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Como um pássaro de asas abertas 

que abrisse caminho até ao fundo do mar. 

Ou um poema feito de vento 

que arrancasse os silêncios do chão ao pas-

sar. 

Como uma multidão de estrelas 

que se acendesse até ao fundo das palavras, 

até ao fundo da verdade. 

Como um jardim de vermelhos cravos 

que florisse sem medo no peito, 

até à liberdade.  

Ruth Ministro 



A bolsa amarela 
Narrativa 

2º / 3º ciclo 

Criança não tem Vontade? Essa menina sensível e imaginativa conta-

nos o seu dia-a-dia, juntando o mundo real da família ao mundo criado 

por sua imaginação fértil e povoado de amigos secretos e fantasias. Ao 

mesmo tempo que se sucedem episódios reais e fantásticos, uma 

aventura espiritual se processa. E a menina segue rumo à sua 

afirmação como pessoa. A Bolsa Amarela recebeu o selo de ouro da 

Fundação Nacional do livro infantil e juvenil... 

Nunes, L.B.(1989). A bolsa amarela. Porto: Edinter. Cota: 82-3 NUN 

Nº de registo: 2503 
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A dança da vida 
Romance 

3º ciclo 

João é o filho mais velho de Jaime e Magali, portenha, amante de 

milongas. Em Sintra, onde vive com a família, João manifesta desde 

menino o gosto pela dança. O sonho de ser bailarino envergonha o 

pai, que quer ver o filho seguir-lhe os passos na engenharia. Para a 

mãe, a vocação do filho é motivo de orgulho, uma extensão da sua 

própria paixão pelo tango. Esta é uma história que ilustra a falta de 

entendimento e comunicação entre filhos e pais... 

Santos, G.(2010). A dança da vida. Barcarena: Oficina do Livro. Cota: 82-3 SAN 

Nº de registo: 9791 

BIBLIOTECA ESCOLAR  |  ESCOLA EB CARLOS DE OLIVEIRA |  ANO LETIVO 2019/2020  



África a terra dos mil sois 
Romance 

3º ciclo 

Um livro de histórias e de gentes, de uma Angola e de uma àfrica que 

simultaneamente desapareceram mas estão vivos e à nossa espera , 

formam uma dessas tramas de saudade, de afeto, de novela, que 

entendemos os que por ali passámos e ali ficámos presos, por laços 

mais fortes que as distâncias dos mares e dos regimes políticos , dos 

ressentimentos e das dores. È um livro em que muitos encontrarão 

também a sua história, ou bocados da sua história... 

Silva, A.L.(1996). África a terra dos mil sois. Lisboa: Erasmos Editora. Cota: 82-3 SIL 

Nº de registo: 1727 
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Aviões de papel 
Romance 

2º / 3º ciclo 

Renée e Flo parecem não ter nada em comum. A primeira é 

extrovertida, ambiciosa e sexualmente curiosa, a segunda é 

introspetiva, retraída e muito aplicada na escola. Contudo, a solidão e 

os problemas familiares acabam por aproximá-las contra todas as 

probabilidades e expectativas. Apesar de aos quinze anos tudo poder 

assumir proporções desmesuradas, estes acabarão por ser os 

melhores anos das suas vidas e a amizade prevalecerá. 

O’Porter, D.(2015). Aviões de papel. Lisboa: Civilização Editora. Cota: 82-3 OPO 

Nº de registo: 9525 
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Contos de Vampiros 
Contos 

3º ciclo 

«É essa a substância, a natureza do vampiro: fazer temer a invasão do 

outro no meu espaço corporal, no primeiro e mais claro reduto da 

minha identidade. E assim perder a própria existência, 

metamorfoseando-me no outro. Atenção, caros leitores: porque ao ler 

este livro é isso que está em jogo - perder a própria identidade!»  

Tavares, A.P.(2009). Contos de Vampiros. Porto: Porto Editora. Cota: 82-34 TAV 

Nº de registo: 6803 
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Contos tradicionais do povo português 
Contos 

3º ciclo 

Histórias de reis, príncipes, condes, cavaleiros, sargentos, mágicos, 

meninas feias, meninas bonitas, sapateiros, ermitões, velhinhas, 

ladrões, fadas, anões, bois, galinhas, lobos, baratas... Histórias ricas 

em ensinamentos seculares e, como árvores, com raízes tão profundas 

que ajudam a conhecer e compreender a identidade da cultura 

portuguesa.  

Braga, T.(2015). Contos tradicionais do povo português. Porto: Porto Editora. Cota: 82-34 BRA 

Nº de registo: 8157 
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Diário de um Zombie do Minecraft 
Ficção 

2º / 3º ciclo 

Nestas páginas, terás a oportunidade de conhecer o dia a dia na Escola 

Monstro e ficarás a saber o que se passa verdadeiramente pela cabeça 

de slimes, esqueletos, creepers, endermen e outros personagens do 

universo Minecraft. Entra numa excursão ao Nether e num encontro 

quase imediato com o Ender Dragon. Porquê? Porque é o maior 

desafio da vida de um jovem zombie que está em jogo: conquistar a 

Sally Cadáver e derrotar a Jeff, a maior idiota da escola. A vida... 

Zombie, Z.(2016). Diário de um Zombie de Minecraft. Barcarena: Marcador. Cota: 82-3 ZOM 

Nº de registo: 9891 
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Eu sou um lápis 
Romance 

2º / 3º ciclo 

Um professor descobre como escrever, ler e imaginar ,ajuda os alunos 

a crescer, a mudar e até a sobreviver, num livro terno, comovente, 

divertido e impregnado de esperança como as crianças que lhe dão 

vida.  

Swope, S.(2006). Eu sou um lápis. Lisboa: Sinais de Fogo. Cota: 82-3 SWO 

Nº de registo: 4322 
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História de um cão chamado Leal 
Conto 

2º ciclo 

Afmau, que significa «leal e fiel» na língua mapuche, a língua da Gente 

da Terra, é o nome ideal para um filhote de pastor-alemão que, 

sobrevivendo à fome e ao frio da montanha onde nasceu, assim 

demonstra a sua enorme lealdade à vida. Na companhia de Aukamañ, 

um rapazinho mapuche, Afmau aprende a conhecer o mundo que o 

rodeia e a respeitar a diversidade da natureza.  

Sepúlveda, L.(2016). História de um cão chamado Leal. Porto: Porto Editora. Cota: 82-3 SEP 

Nº de registo: 9620 
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Irmão Sol, irmã Lua 
Aventura 

2º ciclo 

Neste volume, a família Neves continua as suas aventuras. A Filipa irá 

participar no acantonamento do grupo de jovens, embora se sinta 

muito abatida pelo divórcio dos tios e, sobretudo, por aquilo que os 

primos devem estar a sentir. Esta actividade irá permitir-lhe fortalecer 

amizades e, quem sabe, despertar algo mais... Já o irmão mais velho, o 

Tomás, sem saber bem como, vê-se envolvido nas celebrações do dia 

de S. Francisco de Assis, no Convento de Santa Clara. Na escola... 

Gonzalez, M.T. M.(2010). Irmão Sol, irmã Lua. Prior Velho: Paulinas. Cota: 82-3 GON 

Nº de registo: 9708 
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Jeremy Fink e o sentido da vida 
Romance 

2º / 3º ciclo 

Jeremy Fink é um rapaz que não gosta de surpresas ou imprevistos. 

Mas um dia recebe uma misteriosa caixa com a inscrição, O SENTIDO 

DA VIDA: PARA SER ABERTA POR JEREMY FINK NO SEU DÉCIMO TERCEIRO 

ANIVERSÁRIO. Só há um problema: faltam as chaves, e Jeremy tem 

apenas um mês até ao seu aniversário para as encontrar. Por sorte a 

sua melhor amiga, Lizzy, rapidamente formula todo o tipo de planos 

para o ajudar. Juntos embarcam numa viagem por toda a... 

Mass, W.(2011). Jeremy Fink e o sentido da vida. Barcarena: Editorial Presença. Cota: 82-3 MAS 

Nº de registo: 8451 
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Lisboa no ano 2000 
Romance 

3º ciclo / adulto 

Bem-vindos a Lisboa! Bem-vindos à maior cidade da Europa livre, bem 

longe do opressivo império germânico. Deslumbrem-se com a mais 

famosa das jóias do Ocidente! A cidade estende-se a perder de vista. O 

ar vibra com a melodia incansável da electricidade. 

Deixem-se fascinar por este lugar único, onde as luzes nunca se 

apagam, seja de noite, seja de dia. Aqui, a energia eléctrica chega a 

todos os lares providenciada pelas fabulosas...  

Barreiros, J.(2013). Lisboa no ano 2000. Estoril: Saída de Emergência. Cota: 82-3 BAR 

Nº de registo: 6984 
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Animais em família-Lobos 
Ensaio 

3º ciclo / adulto 

Permite à criança descobrir e aprender sobre a vida dos lobos: onde 

vivem, como se relacionam, o que comem, quando nascem, como 

crescem e quem são os seus parentes. Acompanhar os lobachos 

dentro da guarida onde nascem, as suas primeiras saídas e o caminho 

da aprendizagem através das brincadeiras com outras crias e a 

observação dos adultos da alcateia para aprenderem a caçar, a 

cominicar entre si e chegarem a lobos adultos e idendependentes.  

Costa-Pau, R.(2005). Animais em família-Lobos. Lisboa: Plátano Editora. Cota: 59 COS 

Nº de registo: 5053 
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O cavaleiro Lua cheia 
Ficção 

 2º / 3º ciclo 

Naquela casa estranhos desparecimentos de comida acontecem sem 

que se saiba quem é o seu autor. Até que um dia a mãe do Miguel se 

apercebe de quão anafado está o seu filhote. O mistério desvenda-se 

e o Miguel passa a frequentar a Clínica Estica Larica da qual foge após 

algum tempo. É durante essa fuga que conhece um estranho inventor 

que o fará viver uma grande aventura da qual ele será o grande herói. 

Não tivesse o Miguel a sua carita em formato de Lua-Cheia...  

Tamaro, S.(2002). O cavaleiro Lua cheia (4ª ed.). Lisboa. Editorial Presença. Cota: 82-3 TAM 

Nº de registo: 3305 
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O céu sob a terra 
Ensaio 

 2º ciclo 

O Céu sob a Terra debruça-se sobre as leis essenciais para 

compreender o comportamento das estrelas e dos planetas. Através 

de um linguagem de grande simplicidade, o autor consegue explicar 

aos mais novos conceitos que, por tradição, são considerados 

inacessíveis aos iniciados, levando-os pela mão numa autêntica 

viagem a bordo de uma nave espacial que os leve de planeta em 

planeta.  

Perozzi, E.(2006). O céu sob a terra. S. João do Estoril. Principia. Cota: 82-3 PER 

Nº de registo: 6233 
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O conto do Esquilo 
Ensaio 

 2º ciclo 

O planeta Terra está cheio de vida, desde as profundezas do mar, 

como a fossa das Marianas, passando pelo cume das montanhas dos 

Andes, até ao deserto árido que é o Saara.  

Um ecossistema é caracterizado pelo conjuntode factores bióticos 

(seres vivos) e fatores abióticos (luz solar, solo, água, entre outros) e 

as relações, diretas e indirectas, entre estes dois componentes. 

Correia, F.(2013). O conto do Esquilo. Lisboa. EUZoos-XXI. Cota: 59 COR 

Nº de registo: 9611 
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O Feiticeiro e a sombra 
Ficção 

 2º / 3º ciclo 

Numa terra longínqua chamada Terramar vive o maior de todos os 

arquimagos. O seu nome é Gued, mas há muito tempo atrás, ele era 

um jovem chamado Gavião, um ser estranho, irrequieto e sedento de 

poder e sabedoria, que se tornou aprendiz de feiticeiro. Neste livro 

conta-se a história da sua iniciação no mundo da magia e dos desafios 

que teve que superar depois de ter profanado antigos segredos e 

libertado uma negra e pérfida sombra sobre o mundo.  

Guin, U.K.Le(2005). O Feiticeiro e a sombra (3ª ed.). Barcarena. Editorial Presença. Cota: 82-3 GUI 

Nº de registo: 7680 

BIBLIOTECA ESCOLAR  |  ESCOLA EB CARLOS DE OLIVEIRA |  ANO LETIVO 2019/2020  



O lar da senhora Peregrine para crianças peculiares 
Ficção 

 3º ciclo 

Uma ilha misteriosa. Uma casa abandonada. Uma estranha coleção de 

fotografias peculiares. Uma terrível tragédia familiar leva Jacob, um 

jovem de dezasseis anos, a uma ilha remota na costa do País de Gales, 

onde encontra as ruínas do lar para crianças peculiares, criado pela 

senhora Peregrine. Ao explorar os quartos e corredores abandonados, 

apercebe-se de que as crianças do lar eram mais do que apenas 

peculiares; podiam também ser perigosas.  

Riggs, R.(2016). O lar da senhora Peregrine para crianças peculiares. Lisboa. Bertrand Edi-

tora. 

Cota: 82-3 RIG 

Nº de registo: 9710 
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O livro misterioso 
Aventura 

 2º / 3º ciclo 

Já alguma vez pensaste nos livros assim como uma espécie de 

dimensão paralela? Para te provar que isto é real, aqui tens um livro 

dentro do qual poderás encontrar um outro livro. Este, que está 

dentro destas páginas que talvez estejas agora a folhear, é mesmo 

muito especial como o André pôde comprovar assim que o encontrou 

naquele banco de jardim. Para ele, para a Joana e o Carlos (e até 

outras pessoas) foi a porta de entrada para um mundo estranho,... 

Santos, M.F.(2005). O livro misterioso. Lisboa. Editorial Presença. Cota: 82-3 SAN 

Nº de registo: 4956 
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O mistério do quadro desaparecido 
Aventura 

 2º / 3º ciclo 

Quando uma casa vizinha é assaltada, o Scott, o Jack e a Emily 

decidem investigar mas, por estranho que pareça, a vítima não parece 

querer que os ladrões sejam apanhados. Os culpados não levaram 

muita coisa, mas haverá alguma ligação com um crime mais antigo que 

envolveu milhões de libras? Talvez uma nova hóspede misteriosa no 

Farol possa dar algumas respostas, mas também ela tem segredos a 

esconder… Junta-te ao Scott, ao Jack, à Emily e ao Drift enquanto... 

Balliett, B.(2005). O mistério do quadro desaparecido (3ª edição). Lisboa. Editorial Presen-

ça. 

Cota: 82-3 EST 

Nº de registo: 5016 
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O Outono da alma 
Romance 

 3º ciclo 

O regresso de África, já lá vão anos, foi para muitos o fim de um 

sonho, um sonho que se foi, e co ele o pôr-do-sol, a areia fina das 

prais, os amigos, os fins de tarde nas esplanadas, as batuques noites 

dentro, o fazer amor sob a copa dos em bondeiros. Mas como a vida 

não é só passado, foi aqui que muitos acabaram por encontrar os seus 

grandes amores, a terra, as mulheres que amaram, e tudo mais que 

acabaria por ser a razão do seu querer continuar e serem felizes. 

Silva, L.(2007). O Outono da alma. Porto . Papiro Editora. Cota: 82-3 SIL 

Nº de registo: 6644 
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O romance das ilhas encantadas 
Aventura 

 2º ciclo 

Em tempos que já lá vão um nigromante, isto é, um homem que 

conhecia as artes mágicas, encantou as ilhas do grande mar Oceano. 

Só as mulheres marinhas (ou, por outro nome, as ondinas), que eram 

filhas do mar e conheciam todos os seus segredos, sabiam o paradeiro 

certo. E eram elas que as protegiam dos estranhos, sobretudo dos 

moiros, desviando navios e espalhando nevoeiros para as ocultar. O 

porquê desse encanto e a gesta dos marinheiros que o ousaram... 

Cortesão, J.(1998). O romance das ilhas encantadas. Lisboa. Vega. Cota: 82-3 COR 

Nº de registo: 6743 
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O sonho de Xelá 
Aventura 

 2º ciclo 

"Tremelicantemente" é a palavra-chave para Miguel combater o 

medo. Quando o perdeu, cresceu interiormente... Miguel não gosta de 

ler nem de imaginar, mas quando sonhou criou personagens e 

situações invulgares. É como o sonho de Xelá: acreditar em coisas 

inacreditáveis. O menino também imaginou um mundo onde tudo era 

possível e inclusive perder o medo.  

Honrado, A.(2008). O sonho de Xelá. Pontevedra. OQO. Cota: 82-93 HON 

Nº de registo: 9612 
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O velho e o mar 
Romance 

 3º ciclo 

"Tremelicantemente" é a palavra-chave para Miguel combater o 

medo. Quando o perdeu, cresceu interiormente... Miguel não gosta de 

ler nem de imaginar, mas quando sonhou criou personagens e 

situações invulgares. É como o sonho de Xelá: acreditar em coisas 

inacreditáveis. O menino também imaginou um mundo onde tudo era 

possível e inclusive perder o medo.  

Hemingway, E.(1999). O velho e o mar. Lisboa. Livros do Brasil. Cota: 82-3 HEM 

Nº de registo: 4280 
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Ovos cozidos 
Conto  

 2º ciclo 

A filha do carvoeiro era conhecida pela sua inteligência. O príncipe, 

atraído pela sua astúcia, desafia-a para um jogo intelectual que 

acabará por marcar o destino das suas vidas  Baseado numa versão 

oral do Magreb, a chave do conto está no desafio intelectual, no jogo 

de perguntas e respostas, e na capacidade de desenvolver com 

engenho e astúcia as tarefas impossíveis até despertar a sensibilidade 

e amolecer o coração de um ser injusto e caprichoso.  

Núñez, M.(2007). Ovos cozidos. Pontevedra. OQO Editora. Cota: 82-93 NUN 

Nº de registo: 9609 
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Se fores ao bosque 
Aventura 

 2º ciclo 

Toda a gente gosta de animais. Dos cães a correr pela relva. Das 

brincadeiras dos gatinhos. Dos passarinhos nas árvores a cantar. Mas 

não te aproximes demasiado. Não antes de teres a certeza: serão 

mesmo animais normais ou serão ... CRIATURAS?  

Cooper, L.(2001). Se fores ao bosque. Mem Martins. Publicações Europa-América. Cota: 82-3 COO 

Nº de registo: 6553 
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Segredos do fundo do mar 
Aventura 

 2º ciclo 

Tesouros, mapas antigos e ilhas esquecidas. 

Cartas estranhas, roubos e raptos. Aventuras e mistérios que 

escondem segredos. Segredos de mares e estrelas, de golfinhos, 

cavalos e florestas, da natureza e dos seus universos. 

Segredos de pessoas, com os seus especiais universos, com o seu 

próprio estar na natureza. Segredos que, inevitavelmente, se cruzam 

com a Diana, o Pedro, a Rita e o Paulo. 

Vilarigues, S.(2002). Segredos do fundo do mar. Porto. Campo das Letras. Cota: 82-3 Vil 

Nº de registo: 4996 
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Sonhos de deuses e monstros 
Ficção 

 3º ciclo 

Dois mundos estão à beira de uma guerra cruel. Através de um 

assombroso ardil, Karou assumiu o controlo da rebelião das quimeras 

e tem a intenção de as desviar do caminho da vingança extrema. O 

futuro depende dela. Quando o brutal imperador serafim traz o seu 

exército para o mundo humano, Karou e Akiva estão finalmente juntos 

- se não no amor, ao menos numa aliança provisória contra um 

inimigo comum.   

Taylor, L.(2015). Sonhos de deuses e monstros. Porto. Porto Editora. Cota: 82-3 TAY 

Nº de registo: 9518 
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Sul: Viagens 
Memórias 

 3º ciclo 

"Este é um livro de viagens, um livro de alguém que, como nos sonhos 

de infância, teve a sorte de partir tantas vezes com pouco mais que 

um saco de viagem e uma máquina de filmar ou de fotografar. (...) 

Nem sempre viajei para sul, mas nada vi de tão extraordinário como o 

sul. O Sul é uma porta de avião que se abre e um cheiro inebriante a 

verde que nos suga, o calor, a humidade colada à pele, os risos das 

pessoas, o ruído, a confusão de um terminal de bagagens, um”... 

Tavares, M.S.(2007). Sul: Viagens (10ª ed.). Cruz Quebrada. Oficina do Livro. Cota: 82-3 TAV 

Nº de registo: 5114 
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Theodore Boone o miúdo advogado 
Ficção 

 3º ciclo 

Na pequena cidade de Strattenburg há muitos advogados e, embora 

tenha apenas treze anos, Theo Boone julga-se um deles. Theo conhece 

todos os juízes, polícias e funcionários do tribunal, e sabe imenso 

sobre leis. Sonha com um futuro na sala do tribunal, mas dá por sim 

numa muito antes do esperado. Por saber tanto, talvez de mais, é 

arrastado para o meio de um processo sensacional de homicídio. Um 

assassino impiedoso está prestes a sair em liberdade e... 

Grisham, J.(2007). Theodore Boone o miúdo advogado (2ª ed.). Lisboa. Bertrand Editora. Cota: 82-3 GRI 

Nº de registo: 9523 
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Um lugar mágico ou como salvar a Natureza 
Ficção 

 2º / 3º ciclo 

Existe um lugar, num bosque perdido no meio de uma grande cidade, 

onde os homens, por medo, nunca entraram - o Círculo Mágico, o sítio 

onde um dia caiu uma estrela.Esse santuário da natureza é também 

um refúgio para muitos animais: tartarugas, peixes vermelhos, 

esquilos, patos reais, raposas, gaivotas, grilos, porquinhos-da-índia, 

gatos e... uma loba, Guendy. No entanto a paz e a alegria que lá 

encontraram estão ameaçadas.  

Tamaro, S.(2006). Um lugar mágico ou como salvar a Natureza (8ª ed.). Lisboa. Editorial 

Presença. 

Cota: 82-3 TAM 

Nº de registo: 9759 
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Um pombo chamado Colombo 
Aventura 

 2º ciclo 

Vida de pombo não anda nada fácil, especialmente quando se é um 

pombo-correio na era das novas tecnologias… Após uma vida inteira 

ao serviço dos monarcas da ilha Malu-Ka, o pombo chamado Colombo 

tem de enfrentar a realidade de que se encontra, pela primeira vez… 

desempregado. Começa assim a contar histórias em troca de comida, 

pois Colombo não é um pombo qualquer, pelo contrário, será talvez 

de todos os pombos aquele que já viveu mais aventuras.  

Santos, M.F.(2007). Um pombo chamado Colombo. Lisboa. Editorial Presença. Cota: 82-3 SAN 

Nº de registo: 6535 
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Viagem ao paraíso verde 
Aventura 

 2º / 3º ciclo 

Após ter perdido ambos os pais num acidente de comboio, Maia é 

informada pelo seu tutor que os seus tios e as primas gémeas esperam 

por ela num dos países mais exóticos do planeta: o Brasil. Será um 

autêntico paraíso verde! Tudo parece perfeito, e Maia embarca, 

radiante até ao outro lado do Atlântico, mas o que a espera está longe 

de ser um mar de rosas. Os tios são uns cretinos e as gémeas são 

verdadeiramente insuportáveis levando Maia a procurar... 

Ibbotson, E.(2004). Viagem ao paraíso verde. Lisboa. Editorial Presença. Cota: 82-3 IBB 

Nº de registo: 5025 
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Missão  

Enquanto estrutura pedagógica, o Serviço das Biblio-

tecas Escolares do AELdF tem por missão apoiar o 

processo de ensino e aprendizagem, promover a 

leitura, a literacia da informação e o gosto pela fre-

quência de bibliotecas ao longo da vida, a fim de 

contribuir para a formação de cidadãos informados, 

críticos, responsáveis, utilizadores efetivos da infor-

mação e com capacidade de aprendizagem autóno-

ma.  

Visão  

Integrado na RBE, o Serviço das Bibliotecas Escolares 

do AELdF pretende continuar a ser uma referência 

neste programa. Aberto às orientações nacionais e 

internacionais e à colaboração em rede, desenvolve 

o seu trabalho numa busca contínua da excelência 

dos serviços e da coleção, acessíveis equitativa e 

livremente, potenciando os valores e de-

mais orientações estratégicas expressas no 

Projeto Educativo do Agrupamento.  

http://www.sbe.aelimadefaria.pt/
https://www.aprendizinvestigador.pt/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Escolar-Clara-P%C3%B3voa/106243136104533?ref=hl
http://eleituras-esldf.blogspot.pt/
https://sites.google.com/site/sbefinisterracantanhede2/
http://menuleiturasbeco.blogspot.pt/
http://www.cm-cantanhede.pt/rbc/Conteudos/?ID=125&Tipo=5
http://cc.aelimadefaria.pt/cc/

