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Para um amigo tenho sempre um relógio  

esquecido em qualquer fundo de algibei-

ra.  

Mas esse relógio não marca o tempo inú-

til.  

São restos de tabaco e de ternura rápida.  

É um arco-íris de sombra, quente e trému-

lo.  

É um copo de vinho com o meu sangue e 

o sol.  

António Ramos Rosa 



2 Histórias de Natal 
Contos 

1º / 2º ciclo 

Uma criança não quer acreditar que o Pai Natal não existe, como os 

pais lhe querem fazer crer. Um Pai Natal que acha que também tem 

direito a receber presentes. São duas histórias de Alice Vieira, com 

belíssimas ilustrações de João Caetano, para oferecer aos mais 

pequenos (e que os graúdos também vão gostar de ler) neste Natal.  

Vieira, Alice.(2002). 2 Histórias de Natal. Lisboa: Editorial Caminho. Cota: 82-34 VIE 

Nº de registo: 4517 
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A amizade explicada às crianças 
Ensaio 

3º ciclo 

A amizade é um dos valores mais importantes no desenvolvimento 

da educação da criança. Trata-se do afeto pessoal, puro e 

desinteressado, compartilhado com outra pessoa, que nasce e se 

fortalece diante dos relacionamentos entre os seres humanos.  Para 

que a criança aprenda sobre o valor da amizade, é necessário gerar 

nelas, noções, conhecimentos, habilidades, emoções, vivências, 

sentimentos e que a preparemos para viver com harmonia e respeito.  

Ducamp, J.(2001). A amizade explicada às crianças. Lisboa: Terramar Cota:  159.9 DUC 

Nº de registo: 3363 
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A árvore das histórias de Natal 
Conto 

1º / 2º ciclo 

Trata-se de um conto que tal como o próprio autor refere “embora já 

se tenham escrito e contado milhares de histórias de Natal, nunca é 

demais contar mais uma, porque o Natal aqui não é tratado nem visto 

à luz do imaginário religioso, mas sim numa perspectiva diferente, 

poética e imprevisível, proporcionando a crianças e adultos um 

encontro inesquecível no espaço dos sonhos que não morrem e das 

estrelas que nunca se cansam de brilhar.” 

Letria, J.J.(2006). A árvore das histórias de Natal. Porto: Ambar. Cota:  82-34 LET 

Nº de registo: 4974 
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A mensagem enigmática 
Literatura Juvenil 

2º / 3º ciclo 

A amizade e a aventura aliam-se de forma perfeita nesta empolgante 

história policial. Tudo começa com o roubo de um par de ténis que irá 

levar Paulo, o protagonista, com a colaboração animada e destemida 

dos seus amigos Leo e Susana, a viver uma série infindável de 

acontecimentos recheados de perigos e suspense. O seu indomável 

espírito de detective conduzi-lo-á através de uma investigação 

surpreendente até à resolução de todo o mistério... 

Rodrigues, M.C.(1993). A mensagem enigmática. Lisboa: Editorial Presença. Cota:  82-3 ROD 

Nº de registo: 5618 
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Amigas para sempre! 
Literatura Juvenil 

2º / 3º ciclo 

Elizabeth e Tara Starr são totalmente diferentes... Tara adora ser o 

centro das atenções, falar antes de pensar e foi muito mimada pelos 

pais! Elizabeth é discreta, um tanto tímida, e vive no seio de uma 

família que não dá muita importância aos sentimentos. Apesar de 

todas estas diferenças elas são grandes amigas. E prometem sê-lo para 

sempre no momento em que Tara se muda para outra cidade. Esta 

grande amizade terá então de continuar através de cartas!  

Danziger, P.(2004). Amigas para sempre (3ª edição). Lisboa: Editorial Presença. Cota:  82-3 CLU 

Nº de registo: 4073 
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Amigos do peito 
Literatura Infanto-juvenil 

1º / 2º ciclo 

Mas as ruas e as casas não são a única coisas que nos parecem 

familiares, também a voz do menino nos soa familiar, bastante 

semelhante à nossa… E os amigos de quem ele fala parecem ser os 

nossos, porque todos temos amigos do peito e todos brincamos com 

eles num bairro qualquer: este espaço comum que nos recorda que 

somos todos feitos de amigos e sítios, e que nos faz estremecer por 

dentro quando os revemos.  

Thebas, C.(2014). Amigos do peito. Figueira da Foz: Bruaá Editora. Cota:  82-93 THE 

Nº de registo: 8407 
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As aventuras de Pinóquio 
Literatura Infanto-juvenil 

1º / 2º ciclo 

Esta é a história de um menino de madeira, sempre metido em 

confusões, peripécias e mentiras. Pinóquio gosta pouco da escola, 

prefere brincar e divertir-se. Facilmente se deixa enganar por outras 

pessoas, arranjando problemas. Depois, como não quer desiludir o pai, 

mente e o seu nariz cresce muito… O que acontecerá a este menino 

especial e ao seu nariz?   

Collodi, C.(2014). As aventuras de Pinóquio (2ª edição). Alfragide: Editorial Caminho. Cota:  82-93 COL 

Nº de registo: 7931 
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Compreender e cuidar 
Ensaio 

1º / 2º ciclo 

Este livro, para além de desenvolver sentimentos de empatia nas cri-

anças, ajuda-as, também, a compreender que as pessoas podem ter 

sentimentos diferentes dos seus, orientando-as, ainda, para a impor-

tância de saber ouvir e respeitar os outros. A empatia é a chave para a 

construção de interações saudáveis e positivas. Esta coleção dá, ainda, 

aos pais, educadores e professores sugestões de atividades para refor-

çarem estas características nas crianças com quem lidam diariamente. 

Meiners, C.J.(2004). Compreender e cuidar. Porto: Porto Editora Cota:  159.9 MEI 

Nº de registo: 8623 
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Contos de Natal 
Contos 

2º / 3º ciclo 

Volume dedicado às histórias de Natal mais populares de Hans Christi-

an Andersen, fielmente adaptadas ao espiríto e ao estilo original. As 

suas mais famosas personagens e os cenários mais surpreendentes 

são aqui apresentadas em fabulosas ilustrações da autoria de Anastas-

sija Archipowa, que recriam e complementam as histórias na perfei-

ção. 

Esterl, A.(2005). Contos de Natal. Rio de Mouro: Everest Editora. Cota:  82-34 EST 

Nº de registo: 4541 
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Contos de Natal 
Contos 

3º ciclo / Adulto 

Um Conto de Natal ou O Natal do Sr. Scrooge é talvez um dos mais co-

nhecidos contos da literatura universal e, sem dúvida, o mais conheci-

do conto de Natal. Nele, todo o sortilégio do Natal é tratado na prosa 

de um dos melhores caricaturistas sociais de todos os tempos, que foi 

talvez aquele que melhor soube apreender e transmitir o espírito do 

Natal! 

Inúmeras vezes adaptado ao teatro, cinema e televisão, poucos... 

Dickens, C.(2003). Contos de Natal. Lisboa: Guimarães Editores. Cota:  82-34 DIC 

Nº de registo: 5001 
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Emoções e sentimentos ilustrados 
Ensaio 

 1º / 2º ciclo 

Emoções e Sentimentos Ilustrados é um livro que pretende ajudar os 

pais e os professores a promoverem nas crianças a compreensão das 

experiências emocionais. O livro inclui as 

definições de emoções e sentimentos, mapas para trabalhar a diferen-

ciação emocional, exemplos de situações para cada sensação e tabe-

las. Será uma aprendizagem enriquecedora, quer pelo conhecimento 

pessoal quer pela exploração a par.  

Moreira, P.(2016). Emoções e sentimentos ilustrados: para trabalhar com crianças entre os 

quatro e dez anos. Porto: Porto Editora 

Cota:  159.9 MOR 

Nº de registo: 9513 
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Eu quero um amigo 
Ensaio 

 1º / 2º ciclo 

O irmão mais novo da Pequena Princesa nunca brinca com ela, e por 

isso ela anseia por um amigo a sério. A sua mãe conforta-a, recordan-

do que no dia seguinte seria o primeiro dia de aulas, e que lá ela en-

contraria dezenas de amigos. Mas seria assim tão fácil? 

Conhecida pelas suas constantes exigências e pela sua determinação 

obstinada, a Pequena Princesa é, neste livro, ainda mais caprichosa, 

numa história divertidíssima acerca do que é, para uma criança(…) 

Ross, T.(2007). Eu quero um amigo. Lisboa: Ana Paula Faria - Editora Cota:  159.9 ROS 

Nº de registo: 8827 
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Fazer amigos: Para alargar os confins do coração 
Ensaio 

 2º / 3º ciclo 

A sós, nunca! Isso não é viver!  

Chega uma ocasião, o tempo da adolescência, em que mais necessita-

mos de ter amigos. E como fazer amigos?  

Este livro não contém receitas fáceis, dessas que não exigem esforço. 

Pretende apenas apresentar alguns segredos da arte de fazer amigos. 

Aprende os truques para fazer bons amigos e para te tornares no ami-

go que todos desejariam ter. 

Boscato, G.(1993). Fazer amigos: Para alargar os confins do coração. Porto: Edições Salesi-

anas 

Cota:  159.9 BOS 

Nº de registo: 1969 
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Há sempre uma estrela no Natal 
Conto 

 2º / 3º ciclo 

Uma história de Natal de Luísa Ducla Soares com novos desafios. Des-

de uma menina ucraniana que passa o primeiro Natal em Portugal, até 

um menino que quer um hipermercado como prenda…tudo é possível. 

Será que o Natal consegue enfrentar os desafios do séc. XXI com a ma-

gia de sempre? Desta vez o objetivo é não esquecermos a verdadeira 

importância do Natal.   

Soares,L.D.(2006). Há sempre uma estrela no Natal. Barcelos: Civilização Editora. Cota:  82-34 SOA 

Nº de registo: 5544 
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História de um gato e de um rato que se tornaram amigos 
Literatura Juvenil 

 2º / 3º ciclo 

Max vive em Munique com os seus pais e irmãos - e com Mix, o seu 

inseparável gato preto com uma mancha branca na barriga. Amigos 

desde a infância, quando Max cresce e decide mudar de casa, leva Mix 

consigo. Mix adora viver no novo apartamento. Mas quando Max co-

meça a trabalhar e não pode estar tanto tempo em casa, Mix, que está 

a envelhecer e a perder a visão, sente-se cada vez mais sozinho... Livro 

baseado num episódio da vida de um dos filhos do autor. 

Sepúlveda, L.(2013). História de um gato e de um rato que se tornaram amigos. Porto: 

Porto Editora. 

Cota:  82-3 SEP 

Nº de registo: 7173 
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História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar 
Literatura Juvenil 

 2º / 3º ciclo 

Esta é a história de Zorbas, uma gato grande, preto e gordo. Um dia, 

uma formosa gaivota apanhada por uma maré negra de petróleo deixa 

ao cuidado dele, momentos antes de morrer, o ovo que acabara de 

pôr. Zorbas, que é um gato de palavra, cumprirá as duas promessas 

que nesse momento dramático lhe é obrigado a fazer: não só criará a 

pequena gaivota, como também a ensinará a voar. Tudo isto com a 

ajuda dos seus amigos Secretário, Sabetudo, Barlavento e Colonello. 

Sepúlveda, L.(2013). História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar. Porto: Porto 

Editora. 

Cota:  82-3 SEP 

Nº de registo: 7444 
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Hoje é Natal! 
Conto 

2º ciclo 

Quando o avô lhe disse que dentro do rolo de papel azul-marinho pra-

teado estava o Espírito do Natal, o Mário, seu neto, nunca mais o lar-

gou. Antes da ceia, o avô mandou-o buscar o rolo e, para desilusão do 

Mário, o Espírito do Natal apresentou-se sob a forma de simples vela 

de cera branca. Depois do avô contar o Natal mais lindo que teve, o 

Mário sentiu que o Espírito do Natal o tinha visitado naquela noite. 

Vaz, J.(2007). Hoje é Natal (2ª edição). Vila Nova de Gaio: Gailivro. Cota:  82-34 VAZ 

Nº de registo: 6752 
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Natal! Natal! 
Conto 

2º ciclo 

Um livro maravilhoso, com histórias de Natal e uma peça de teatro ori-

ginal e diferente. Cinco histórias de Natal que agradam a pessoas de 

todas as idades e enchem o coração de ternura. Divirta-se e descubra 

a magia desta época em família lendo para os mais pequeninos e re-

lembrando a sua infância. Os desenhos são poucos mas muito colori-

dos e alusivos ao espírito natalício.  

Magalhães, A.M.(2004). Natal! Natal. Lisboa: Editorial Caminho. Cota:  82-34 MAG 

Nº de registo: 4516 
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Ninguém dá prendas ao Pai Natal 
Conto 

2º ciclo 

Pai Natal está triste porque ninguém lhe dá prendas. Entram depois 

em cena, trazendo-lhe presentes, figuras de contos tradicionais que as 

crianças conhecem bem: o Capuchinho Vermelho, a Gata Borralheira, 

o João Ratão, a Bruxa da Casinha de Chocolate, a Raposa e o Lobo 

Mau. Esta pequena história, marcada por um humor subtil, acaba de 

modo feliz, com todos participando numa inédita ceia de Natal,  onde 

reina  a amizade e o espírito de partilha. 

Saldanha, A.(2008). Ninguém dá prendas ao Pai Natal. Lisboa: Editorial Caminho. Cota:  82-34 SAL 

Nº de registo: 5350 
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O aquário 
Literatura Juvenil 

2º ciclo 

Uma história de peixes, cores e sabores para os mais pequenos. Um 

aquário é também um mundo em miniatura, onde se jogam relações 

entre iguais e diferentes, novos e velhos, e onde se geram preconcei-

tos e ideias feitas. As ilustrações ajudam a compreender situações e 

personagens, sem deixarem de construir um cenário onírico e sedutor.  

Mésseder, J.P.(2008). O aquário. Lisboa: Editorial Caminho. Cota:  82-93 MES 

Nº de registo: 10196 
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O ecofeitiço e outras histórias 
Literatura Juvenil 

2º / 3º ciclo 

Manel era a única criança de uma aldeia isolada da serra. Mas não era 

por isso que se sentia só. Habituara-se a falar com os animais, contan-

do-lhes as suas aventuras, os seus sonhos, as suas alegrias e tristezas. 

Para ele, a "sua" montanha era mágica. Um dia, recebeu uma visita 

muito especial que o lançou numa importante missão. Descobre como 

se tornou ecoajudante e como isso mudou a sua vida. Partilha com ele 

as conversas com a Fada Flora, as aventuras na praia ou a amizade...  

Martins, P.(2004). O ecofeitiço e outras histórias. Porto: Areal Editores. Cota:  82-93 MAR 

Nº de registo: 7865 

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



O gato malhado e a andorinha Sinhá 
Conto 

3º ciclo 

Jorge Amado escreveu O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá em 1948, 

para o seu filho João Jorge, quando este completou um ano de idade. 

Com ilustrações belíssimas, a história de amor d'O Gato Malhado e da 

Andorinha Sinhá continua a correr mundo fazendo as delícias de leito-

res de todas as idades. Uma história diferente, com um final diferente. 

Para todas as gerações, que nos mostra as voltas que a vida pode dar, 

e que mesmo assim podemos ter um final feliz.  

Amado, J.(2008). O gato malhado e a andorinha Sinhá (16ª edição). Lisboa: Dom Quixote. Cota:  82-34 AMA 

Nº de registo: 5307 
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O grande livro das histórias de Natal 
Contos 

3º ciclo 

Estas onze histórias de Natal podem ser lidas em qualquer época do 

ano e em qualquer dia ou noite que desejares, porque, entre outras 

características, são das mais belas que já se escreveram ou contaram 

como narrativas populares. Também podem ler e conhecer , se é que 

ainda não o fizeram, lendas ou fábulas de Itália, do México ou da Gré-

cia, que vos irão surpreender tanto como nos espantaram a nós. 

Despeyroux, D.(2010). O grande livro das histórias de Natal. Lisboa: Didática Editora. Cota:  82-34 DES 

Nº de registo: 6755 
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O livro do Natal 
Conto 

3º ciclo 

Neste Livro do Natal se cruzam tempos já bem remotos, tempos que 

sempre cuidamos que passem por nós, tempos que devagarinho va-

mos guardando reinventados para quem os quiser ler e descobrir nos 

dias de um futuro. Tempos aconchegados à lareira da memória, soltos 

na clareira das nossas mãos abertas, sempre as primeiras palavras de 

uma história.  

Menéres, M.A.(2003). O livro do Natal (4ª edição). Porto: Asa Edições. Cota:  82-34 MEN 

Nº de registo: 4713 
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O Pai Natal preguiçoso e a Rena Rodolfa 
Conto 

1º / 2º ciclo 

É dezembro. Na Lapónia, andam todos muito atarefados. O carteiro 

entrega as cartas, a secretária do Pai Natal, a rena Rodolfa, lê-as e pro-

cura as prendas pedidas nas prateleiras, as outras renas preparam-se 

para a grande corrida de Dezembro. Só o Pai Natal parece não ter 

pressas. Mas, quando estão já de partida, descobre-se que o provérbio 

de que o Pai Natal tanto gosta — «Devagar, que tenho pressa» — está 

mesmo certo. Do que é que a rena Rodolfa se foi esquecer?!  

Saldanha, A.(2004). O Pai Natal e a Rena Rodolfa. Lisboa: Caminho. Cota:  82-34 SAL 

Nº de registo: 4514 
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O Pai Natal que veio do espaço 
Contos 

2º ciclo 

Duas histórias de Natal «O Pai Natal que veio do espaço», uma história 

que decorre no futuro, em 2023, e a «História do Castanheiro Mágico» 

e do menino triste que depois ficou alegre. 

Contumélias, M.(2005). O Pai Natal que veio do espaço. Lisboa: Plátano Editora. Cota:  82-34 CON 

Nº de registo: 4978 
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O Pai Natal vai à guerra 
Conto 

2º ciclo 

Até onde o seu olhar alcançava, havia casas destruídas, jardins pisa-

dos, montes de cinzas a arderem lentamente e farrapos a abanar ao 

vento. Não havia pessoas, apenas carros a arder em chamas. O Pai Na-

tal não conseguia perceber onde estava. De repente, ouviu choramin-

gar. O que seria?  

Kokoreli, A.(2008). O Pai Natal vai à guerra. Porto: Campo das Letras. Cota:  82-34 KOK 

Nº de registo: 5468 
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Olá, eu sou o Marvin e não tenho medo de nada! 
Literatura Infanto-juvenil 

1º / 2º ciclo 

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura. Educação Pré-

Escolar. Leitura em voz alta, contar, trabalhar na sala de aula. O Mar-

vin está farto de ser um pintainho medricas; para ser valente como o 

senhor Raposão, ele vai tentar descobrir o seu segredo, com a sua in-

genuidade e juventude conquista o coração duro do Sr. Raposão temi-

do por todos os animais da quinta. 

Uma bonita história de amizade…  

Mertens, D.(2002). Olá, eu sou o Marvin e não tenho medo de nada. Lisboa: Livros Hori-

zonte. 

Cota:  82-93 MER 

Nº de registo: 4713 
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Os meus amigos 
Conto 

2º / 3º ciclo 

Um clássico da bibliografia do autor, composto por um conjunto de 

quatro histórias que põem a descoberto, cada qual à sua maneira, to-

da a teia de cumplicidades e afectos envolvidos numa relação de ami-

zade. O tom algo intimista, muito adequado à temática de fundo, é re-

forçado pela omnipresença do narrador, que aqui e ali não deixa de 

interpelar o leitor e interagir na narrativa.  

Torrado, A.(2002). Os meus amigos (6ª edição). Porto: Edições Asa. Cota:  82-34 TOR 

Nº de registo: 4222 
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Quando a amizade me seguiu até casa 
Literatura Juvenil 

3º ciclo 

Ben é órfão, tem doze anos e nunca foi bom a fazer amigos. Depois de 

ter conhecido sucessivas famílias de acolhimento, está consciente de 

que as pessoas se podem afastar de um dia para o outro. Ben gosta de 

passar o seu tempo a ler livros de ficção científica. Porém, tudo muda 

na sua vida quando resgata um rafeiro que encontrou nas traseiras da 

biblioteca de Coney Island. Flip, o cãozito, leva-o a travar amizade com 

uma rapariga chamada Halley - sim, o mesmo nome do cometa.  

Griffin, P.(2017). Quando a amizade me seguiu até casa. Barcarena: Editorial Presença. Cota:  82-3 GRI 

Nº de registo: 9889 

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



Sonhos de Natal 
Contos 

2º / 3º ciclo 

Neste terno passeio por memórias de infância, António Mota desven-

da saberes, revisita tradições e partilha os seus sonhos de Natal, quen-

tes de afeto, polvilhados com vivências únicas e regados por um dese-

jo de eternizar um tempo irrepetível.  

Mota, A.(2017). Sonhos de Natal (4ª edição). Canelas: Gailivro. Cota:  82-34 MOT 

Nº de registo: 5008 
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Tu é que és o Pai Natal? 
Conto 

1º / 2º ciclo 

De gorro vermelho, casaco vermelho e barba branca, o ursinho Simão 

parece mesmo o Pai Natal! Pelo menos é o que pensam os ratinhos da 

floresta, que lhe perguntam ansiosos: - Pai Natal, podemos pedir-te 

um desejo? - Claro que podem - responde o Simão. - Tudo o que quise-

rem! O que ele não estava à espera, era que o único desejo dos rati-

nhos fosse simplesmente que o pequeno Ratocas, que estava doente, 

ficasse bom depressa. E agora? Como é que o Simão há-de... 

Landa, N.(2005). Tu é que és o Pai Natal. Porto: Edições Asa. Cota:  82-34 LAN 

Nº de registo: 5701 
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Um Natal muito especial 
Conto 

2º ciclo 

É Natal e a Rita Ratinha anda pela floresta, à procura de enfeites para 

colocar na sua árvore. Tudo o que encontra pelo caminho parece per-

tencer a alguém, mas, talvez por ser Natal, os animais sentem-se gene-

rosos. Em breve, a Rita terá muitos enfeites de Natal, mas a sua árvore 

ainda não está tão mágica como gostaria...Uma encantadora história 

de Natal, com uma surpresa cheia de luz no final.  

Leeson, C.(2006). Um Natal muito especial. Vila Nova  de Gaia: Gailivro. Cota:  82-34 LEE 

Nº de registo: 5007 
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Um problema muito enorme 
Conto 

2º ciclo 

O que aconteceria se um dia o dia não nascesse? E se o tempo paras-

se? Como será morrer e estar morto? Nestes novíssimos contos da 

Mata dos Medos, um ouriço que adora ouriçar de barriga para o ar, 

um coelho assustado, um caracol viajante, um chapim avarento, uma 

toupeira sábia que tudo sabe e mais alguns personagens únicos, como 

a «coruja que caçou dezoito ratos numa noite«, vão tentar resolver 

um problema muito enorme, um problema que afecta não só os... 

Magalhães, A.(2008). Um problema muito enorme. Vila Nova  de Gaia: Gailivro. Cota:  82-34 MAG 

Nº de registo: 9777 
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Momento da verdade III 
Filme 

2º / 3º ciclo 

Karate Kid, Daniel La Russo, vai ter de enfrentar a mais difícil batalha 

da sua vida, sózinho.Ele regressa a Okinawa à espera de encontrar 

uma vida calma a trabalhar com o seu mentor, Mr. Miyagi, na sua loja 

de bonsai. Em vez disso, ele é chantageado para lutar em competição 

com o malévolo "Bad Boy of Karate", Mike Barnes. Mr. Myagi avisa-o 

de que o karate deve ser usado para defesa e não para competição e 

recusa  ajudá-lo… Mas, quando Daniel se vê ameaçado pelos... 

Avildsen, J.G.(Realizador). (2004). Momento da verdade III [Filme]. Lisboa: Columbia Tris-

tar Lda. 

Cota:  791.221.4 AVI 

Nº de registo: 99 I 
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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/

