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Repor  
na planta da cor brancura  

em pedra solicitada  
 

Reler  
por vacilação das sílabas  
em escuridão afundada  

 
Rever  

por olho areado com águas  
a imagem contaminada  

 
Reter  

no músculo oxigenado vaso  
areal terra aterrada  

 
(…) 

Rematar  
pontilhados no voo manual  

asa de vazio blindada  
 

(…) 
 

Recomeçar  
linguajar contínua marcha  

vivente reinventada.  
 

Fernando Lemos  



O Leão e o Pássaro 
Conto 

Jardim S. Caetano 

Num dia de outono, o leão encontra perto de casa um pássaro 

machucado. Começa assim uma amizade. Um texto delicado, em que 

os ritmos da natureza e as estações do ano moldam o curso da vida e 

impregnam a relação desses dois seres. Uma história que remete 

aos sentimentos de bem-querer e de desapego.  

Dubuc, M.(2017). O Leão e o Pássaro. Braga: Paleta de Letras. Cota: 82-93 DUB 

Nº de registo: 10305 
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Rufus 
Literatura Infantil 

Jardim S. Caetano 

Rufus é a história de uma amizade improvável entre um cavalo e uma 

lagarta. Rufus, o cavalo, numa das suas muitas incursões pela planície, 

encontra uma lagarta do campo a arrastar-se pela terra seca e decide 

salvá-la, levando-a na cabeça e chamando-lhe Mimi. Rufus e Mimi 

tornaram-se inseparáveis nas corridas e nas tropelias. Mas, certo dia, 

Mimi adoeceu... E só um amigo como Rufus a pôde salvar… 

Matos, E.C.(2018). Rufus. Porto: Trinta por uma Linha. Cota: 82-93 MAT 

Nº de registo: 10214 
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Um Urso muito assustador 
Conto 

Jardim S. Caetano 

— Que barulho é este? 

— Chiu! 

— Desculpem, estou a fugir do urso. 

Urso? Talvez seja melhor nem abrires o livro! Parece que o urso 

é assustador… muito assustador! 

Silva, M.B.(2018). Um Urso muito assustador. Alcochete: Alfarroba. Cota: 82-93 SIL 

Nº de registo: 10312 
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A menina dos pés verdes 
Literatura Infantil 

1º ciclo Vilamar 

E se todos tivéssemos a sorte de encontrar um amigo eterno e 

verdadeiro? E se fosse possível oferecer palavras a um amigo? Esta é 

uma história feita de luz e de sonhos. Feita de medos e de momentos 

doces e ternos. De cumplicidades. Um livro muito especial para os que 

acreditam no poder da verdadeira amizade. A história de uma menina 

que transforma a rejeição em alegria, com a ajuda de um amigo 

especial e de uma amizade fantástica.  

Magalhães, G.(2012). A menina dos pés verdes. Lisboa: Nova Vega. Cota: 82-93 MAG 

Nº de registo: 10296 
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História de uma flor 
Conto 

1º ciclo Vilamar 

«Nas ruas havia flores vermelhas por toda a parte. No peito das 

mulheres, dos homens, nos olhos das crianças, nos canos silenciosos 

das espingardas. Nem era uma guerra, nem uma festa. Era o mundo 

de coração aberto.» No 34.º aniversário da Revolução dos Cravos, um 

livro que é um poema à beleza e à liberdade ganha nova dimensão 

nesta edição autónoma, exemplarmente ilustrada.  

Araújo, M.R.(2017). História de uma flor (2ª edição). Lisboa: Caminho. Cota: 82-93 ARA 

Nº de registo: 10331 
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Vamos ajudar a terra 
Ensaio 

1º ciclo Vilamar 

Embarca nesta viagem para ajudar a Terra! Coloca-te aos comandos 

do Avião da Pena Branca, um avião mágico que pode levar-te até onde 

quiseres, e faz parte desta aventura para ajudares a Terra! Basta 

carregares nos botões das várias páginas e inclinares o livro nas 

direções indicadas. O Avião da Pena Branca mostrar-lhes como podem 

fazer da Terra um sítio melhor para toda a Humanidade, protegendo o 

meio ambiente e ensinando todos a amar o nosso planeta  

Lennon, J.(2018). Vamos ajudar a terra. Alfragide: Edições Asa. Cota: 502 LEN 

Nº de registo: 10315 
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Histórias tradicionais 
Literatura Infantil 

1º ciclo S. Caetano 

Com ilustração de Luca Poli, este livro inclui uma seleção cuidada das 

mais belas histórias tradicionais, que ao longo de gerações transmitem 

importantes valores e lições de vida. Esta edição de grande qualidade 

inclui nove grandes clássicos infantis e novos contos para descobrir.  

Guaccio, M.(2018). Histórias tradicionais. Porto: Porto Editora. Cota: 82-93 GUA 

Nº de registo: 10235 
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O melro artista 
Literatura Infantil 

1º ciclo S. Caetano 

O Melro é igual a todos os outros melros com uma particularidade: as 

suas pernas magrinhas. Decide, então, fazer algumas mudanças. 

Começa por fazer exercício e mudar a alimentação, mas as suas pernas 

continuam iguais. Uma vista a um museu de arte, inspira-o a pintar o 

bico alternando entre vários estilos de diferentes artistas. E assim 

nasceu o Melro Artista. Os seus amigos admiram agora o 

seu novo bico e já não fazem troça das suas pernas magrinhas.  

Deuchars, M.(2018). O melro artista. Lisboa: Edições Bizâncio. Cota: 82-93 DEU 

Nº de registo: 10272 
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Porque bate o coração 
Ensaio 

1º ciclo S. Caetano 

Aprende de que forma o coração desempenha um papel fundamental 

na nossa vida. Fica a saber porque é que não podemos viver sem ele, 

como funciona, quais as doenças que o podem afetar e o que podes 

fazer, para que o teu coração possa bater com força por muito tempo. 

O livro ideal para os mais pequenos — e não só! — aprenderem a 

viver de forma mais saudável!  

Lopes, J.P.(2018). Porque bate o coração. Amadora: Booksmile. Cota: 61 LOP 

Nº de registo: 10250 
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Amigos dos meus amigos 
Literatura Infantil 

1º ciclo Febres 

Neste conto são convocados animais diferentes, que vivem em meios 

diferentes e que apesar disso mantêm relações de proximidade. E esta 

pode ser a primeira ideia que emerge desta obra: a cumplicidade, a 

amizade não implica a semelhança antes se enriquece com a 

diferença. No centro do conto está a amizade, o companheirismo, a 

solidariedade resultado de uma construção que se vai tecendo a partir 

das ligações entre as diferentes personagens. 

Azevedo, L.(2017). Amigos dos meus amigos. Porto: Edições Afrontamento. Cota: 82-93 AZE 

Nº de registo: 10307 
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Ciência do dia a dia 
Ensaio 

1º ciclo Febres 

Queres desvendar o universo da física quântica? Gostavas de ver o 

ADN? Que tal criares o teu próprio gerador elétrico? Vamos brincar às 

cordilheiras? Queres descobrir as cores ocultas das folhas? Sabes 

encher balões sem soprar? Brincamos à conservação da energia? Com 

este livro vais descobrir que a ciência está presente em muitas 

atividades da vida quotidiana. Basta seres curioso e ousares fazer 

experiências, para compreenderes como funciona o mundo que nos... 

Banqueri, E.(2016). Ciência do dia a dia. Lisboa: Didática. Cota: 5 CIE 

Nº de registo: 10392 

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



Há um tigre no jardim 
Literatura Infantil 

1º ciclo Febres 

Quando a avó lhe diz que viu um tigre no jardim, a Nora acha que está 

demasiado crescida para acreditar nessas tontices. Afinal, toda a gente 

sabe que os tigres vivem na selva e não em jardins! Até pode haver 

libelinhas do tamanho de pássaros, plantas que tentam comer girafas 

de peluche, ou um urso-polar que gosta de pescar… Mas a Nora 

continua a ter a certeza, certezinha, de que é impossível existir um 

tigre no jardim…Ou será que existe mesmo?  

Stewart, L.(2017). Há um tigre no jardim. Amadora: Fábula. Cota: 82-93 STE 

Nº de registo: 10263 
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O cão que comia a chuva 
Literatura Infantil 

1º ciclo Febres 

O Zé tem 11 anos e vive em Campo de Ourique, em Lisboa, com os 

pais, o seu afetuoso e atlético cão Adão e a sua impertinente e 

preguiçosa gata, Violeta, a narradora da história. O Zé quer ser guarda-

redes profissional e flautista mundialmente conhecido, mas quando 

começa a regressar da escola com pisaduras nos braços e a sangrar do 

nariz perde o interesse pela música e pelo desporto. Até se recusa a 

levar o cão e a gata a passear. Será que está com medo de alguma... 

Zimler, R.(2016). O cão que comia a chuva. Porto: Porto Editora. Cota: 82-93 ZIM 

Nº de registo: 10292 
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Magalhães até ao fim do mundo 
Ensaio 

1º ciclo Covões 

«Magalhães é um enigma. É um dos maiores exploradores de todos os 

tempos, revolucionou a navegação mundial, e no entanto ninguém 

conhece a sua vida. É porque ele é apresentado, por vezes, como um 

ser austero, frio e pouco afável? Com que base, pois praticamente não 

existe nenhuma linha, nenhum escrito, da sua autoria? Tudo foi 

destruído. De acordo com a maioria dos seus biógrafos, ele jamais 

pensou fazer a volta ao mundo: partiu apenas para descobrir uma…» 

Clot, C.(2018). Magalhães até ao fim do mundo. Lisboa: Gradiva. Cota: 82-93 CLO 

Nº de registo: 10243 
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O urso, o piano, o cão e o violino 
Literatura Infantil 

1º ciclo Covões 

O violinista Heitor e o seu cão Hugo são os melhores amigos. Quando 

o Heitor se reforma, o Hugo começa a tocar violino e torna-se um 

violinista extraordinário. Pouco depois, um urso músico muito famoso 

dá ao Hugo a oportunidade de viajar pelo mundo a tocar para milhares 

de pessoas, algo com que o Heitor sempre sonhara. Mas será que o 

Heitor vai conseguir pôr de lado o seu orgulho e ficar contente com o 

sucesso do Hugo? 

Litchfield, D.(2018). O urso, o piano, o cão e o violino. Amadora: Fábula. Cota: 82-93 LIT 

Nº de registo: 10266 
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Sal, sapo, sardinha 
Poesia 

1º ciclo Covões 

Na melhor tradição da nossa literatura oral, António Mota recupera 

formas poéticas que remetem para as lengalengas e para as adivinhas 

e trava-línguas, criando estimulantes jogos sonoros aos ouvidos dos 

mais novos. Sal, sapo, sardinha reúne vinte e um poemas, inspirados 

no universo dos animais, tão querido do autor, e revela um outro 

"olhar" sobre os "bichos", que Carla Nazareth capta em ilustrações de 

grande expressividade. 

Mota, A.(1996). Sal, sapo, sardinha. Lisboa: Caminho. Cota: 82-93 MOT 

Nº de registo: 10334 
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A fuga da ervilha 
Literatura Infantil 

1º ciclo Corticeiro Cima 

Era uma vez uma ervilha que vivia num canto da cozinha da avó. Ficara 

esquecida, num prato quase vazio e sentia-se velha, dura e sozinha. Se 

é para ficar aqui quieta e aborrecida, mais vale ser engolida! Entra 

com ela nesta aventura, agarra-te ao BOLO ALIMENTAR e fica a saber 

o que o gigante FÍGADO anda a preparar! É uma história divertida com 

um final surpreendente! 

Seromenho, P.(2017). A fuga da ervilha (3ª edição). Braga: Paleta de Letras.  Cota: 82-93 SER 

Nº de registo: 10289 
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A horta direita da casa torta 
Poesia 

1º ciclo Corticeiro Cima 

A horta que o João imaginava era muito perfeita e colorida, ao 

contrário da sua casa que era muito torta e imperfeita. Sabendo que 

era muito importante comer fruta e legumes, o João deitou mãos à 

obra e fez uma horta especial mesmo em frente à porta de casa. 

Com a horta assim perfeita, nasceu um sorriso mágico no olhar de 

ternura do João. Mas eis que, quando menos esperava, a horta foi 

atacada por diversos animais que abundam na natureza em plena... 

Vasconcelos, R.(2013). A horta direita da casa torta. Alcochete: Alfarroba. Cota: 82-93 VAS 

Nº de registo: 10495 
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Atlas dos animais: descobre o exuberante reino animal 
Ensaio 

1º ciclo Corticeiro Cima 

Este livro destina-se a todas as crianças que se interessam por 

animais.  

Através de mapas desdobráveis de cada continente e acompanhados 

por treze livrinhos, ao todo ficarás a conhecer cerca de 200 dos 

animais mais interessantes do mundo, representativos de cada 

continente.   

Tuma, T.(2018). Atlas dos animais: descobre o exuberante reino animal. Alfragide: Texto 

Editores. 

Cota: 59(084.4) TUM 

Nº de registo: 10271 
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A rainha do norte 
Literatura Infantil 

1º ciclo Balsas 

Ser estrangeiro num país longínquo não é fácil e ser feliz para sempre 

também não. Que o diga a rainha desta história. No seu caso, a 

tristeza já durava há tanto tempo que o rei começou a ficar 

seriamente preocupado. Habituado a comandar exércitos e a 

enfrentar inimigos com a sua espada, desta vez, porém, o rei não sabe 

contra quem lutar. Afinal que mal é este que tira todas as forças à 

rainha? E como o combater?  

Estrela, J.(2017). A rainha do norte. Carcavelos: Planeta Tangerina.  Cota: 82-93 EST 

Nº de registo: 10236 
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Minúsculos: o mundo invisível dos micróbios 
Ensaio 

1º ciclo Balsas 

Um livro didáctico sobre o universo dos micróbios. 

Há seres vivos tão minúsculos, que seriam precisos milhões deles para 

preencher o espaço de um ponto. Apesar de serem invisíveis, estão 

por todo o lado e estão ocupados a fazer todo o tipo de coisas: seja 

constipar-te ou produzir iogurte, contribuir para a erosão das 

montanhas ou tornar o ar respirável.  

Davies, N.(2018). Minúsculos: o mundo invisível dos micróbios. Lisboa: Nuvem de Letras.  Cota: 57 DAV 

Nº de registo: 10303 
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O novelo de emoções 
Literatura Infantil 

1º ciclo Balsas 

Uma menina chamada Marta não sabe o que se passa com ela, pois 

sente algo que não consegue explicar. Eis que surge o seu amigo 

Sukha, e através de um novelo de lã imaginário, constituído por cinco 

fios de cores diferentes, todos misturados, correspondendo cada um a 

uma emoção primária, vai demonstrar que o que ela sente são 

emoções. Com exemplos do seu dia a dia, Sukha vai ensinar Marta a 

reconhecer as emoções, que não são boas nem más, mas que... 

Neves, E.(2019). O novelo de emoções. Porto: Porto Editora.  Cota: 82-93 NEV 

Nº de registo: 10240 
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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/

