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Acordem-me quando isto acabar 
Romance 

3º ciclo / juvenil 

E agora, preparem-se que vem aí a parte triste. Passou um dia, dois, 

uma semana e ela não voltou a aparecer, a telefonar, nada. Eu bem 

perguntava por ela à minha irmã, mas ela não sabia. Já andava mais 

com outra, uma rapariga vulgar chamada Raquel, que não lia, não me 

cumprimentava, adorava os One Direction, vestia roupa da Zara e da 

Mango, nunca tinha lido um livro  nem tinha estilo (aquilo que uns têm 

e outros não). 

Magalhães, A. (2014). Acordem-me quando isto acabar. Porto: Porto Editora. Cota: 82-3 MAG 

Nº de registo: 13992 
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Um bailarino na batalha 
Romance 

Secundário / Adulto 

E, no dia seguinte, exigiu que voltassem a levantar as tendas. Os 

homens tinham dito que elas não necessitavam de resguardo pois 

eram já homens, declaravam. Já nada havia que as levasse a recear, 

vindo dos seus atormentados corpos. Escusava-se o dispêndio de 

energia ao longo da viagem e mais fácil se tornaria a fuga, em plena noite. 

Fora Nuru o enviado para falar. Ainda não cegara. Não mostrava um dom 

de autoridade especial, e como estava só e velho, tinha uma tendência... 

Correia, H. (2014). Um bailarino na batalha. Lisboa: Relógio d’Água. Cota: 821.134.3-31 COR 

Nº de registo: 14092 
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A barragem assombrada 
Romance 

3º ciclo / Juvenil 

O sol punha-se por detrás da montanha. Os quatro amigos e os pais 

estavam sentados na esteira, em roda, enquanto conversavam. O pai 

do Luís e o sr. Jorge fazia o jantar, que não era mais do que algumas 

latas de atum, feijão frade e pickles ou, como o pai lhe chamava, 

salada de enlatados. A Carbono estava deitada junto ao Chico, 

aproveitando o fresco do chão, e acompanhava a conversa com o 

olhar.  

Macedo, M. F. (2018). A barragem assombrada. Amadora: Booksmile. Cota: 82-3 MAC 

Nº de registo: 14023 
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À beira do colapso 
Romance Policial 

Secundário / Adulto 

No piso de cima, encho a banheira, mas antes de entrar para dentro 

dela, dou por mim a hesitar se devo ou não trancar a porta da casa de 

banho. Odeio saber que foi a visita do homem do alarme que me fez 

ter estes pensamentos, de modo que, desafiando-me, deixo-a 

entreaberta, como é habitual fazer, mas dispo-me virada para a porta. 

Deito-me dentro da banheira, e mergulho debaixo de água. Bolhas 

erguem-se à volta do meu pescoço e recosto-me contra aquela... 

Paris, B. A. (2018). À beira do colapso. Barcarena: Editorial Presença. Cota: 821-312.4 PAR 

Nº de registo: 14076 
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Beren e Lúthien 
Romance 

Secundário / Adulto 

Grande mágoa sentiu Beren, que se recusava a partir daquele lugar na 

esperança de ver dançar uma vez mais a bela donzela élfica, e pela 

floresta errou dias a fim, cada vez mais só e mais selvagem, em busca 

de Tinúviel. De madrugada e ao crepúsculo a procurava, mas nunca 

com tanta esperança como quando a Lua resplandecia. Por fim, uma 

noite, avistou ao longe uma centelha, e ei-la dançando sozinha, num 

pequeno monte despido de árvores, sem a companhia de Dairon. 

Tolkien, J. R. R. (2018). Beren e Lúthien. Lisboa: Planeta. Cota: 821-31 TOL 

Nº de registo: 14087 
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A boneca de Kokoschka 
Romance 

Secundário / Adulto 

Isaac Dresner continuou a correr, desviando-se do destino que 

assobiava ao seu lado. Dobrou várias esquinas, deixando o soldado 

para trás, e entrou na loja de pássaros de Bonifaz Vogel. O seu pai 

construíra, uns anos antes, uma cave naquela loja. Isaac tinha-o 

acompanhado e vira aquele espaço escuro a crescer debaixo da terra. 

Então percebera que: A construção de edifícios não se limita a tijolos 

empilhados e pedras e telhados, também são espaços vazios... 

Cruz, A. (2017). A boneca de Kokoschka. Lisboa: Companhia das Letras. Cota: 821.134.3-31 CRU 

Nº de registo: 14078 
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Carta a El-Rei D. Manuel sobre o Achamento do Brasil 
Romance 

3º ciclo / juvenil 

Saiu um homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava entre eles, 

sem que estes cuidassem de lhe fazer mal. Davam-lhe apenas cabaços 

de água e acenavam aos do esquife para que saíssem em terra. Com 

isto, voltou Bartolomeu Dias para junto do Capitão e recolhemos às 

naus para comer, tangendo trombetas e gaitas, sem lhes dar mais 

opressão, e eles tornaram a sentar-se na praia, e assim ficaram. Neste 

ilhéu, onde fomos ouvir missa e preparação, a água espraia-se... 

Caminha, P. V. (2019). Carta a El-Rei D. Manuel sobre o Achamento do Brasil. Poto: Porto 

Editora. 

Cota: 82-3 CAM 

Nº de registo: 13994 
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Os Celtas safados 
Romance 

3º ciclo / juvenil 

Ninguém sabe ao certo de onde vieram. Já foi há muito tempo. Alguns 

historiadores dizem que havia celtas na Grã-Bretanha por volta de 

1180 a. C. Outros dizem que foi antes. Vieram da Europa Central e 

espalharam-se em todas as direcções até se depararem com os 

romanos.                                                                                                       

Ora, os romanos formavam uma nação única—os celtas eram 

constituídos por dezenas de tribos que tanto combatiam umas e... 

Deary, T. (2006). Os Celtas safados (3.ª ed.). Mem Martins: Publicações Europa-América. Cota: 82-3 DEA 

Nº de registo: 14016 
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Um clarão de luz 
Romance 

Secundário / Adulto 

Hugh fixou as janelas da clínica, espelhadas como óculos de sol de 

aviador. Presumiu que teriam sido acrescentadas mais tarde, quando 

o número de manifestantes aumentara. Aquilo dava às mulheres no 

seu interior a sensação de que, uma vez cruzada a porta, o seu assunto 

era apenas assunto seu. A intenção daquelas janelas era proteger, mas 

nesse dia elas eram obstáculos. Ninguém sabia o que se passava para 

lá daquelas paredes.  

Picoult, J. (2019). Um clarão de luz. Barcarena: Presença. Cota: 821-31 PIC 

Nº de registo: 14059 
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O diário de uma banana: assim vais longe 
Romance 

3º ciclo / juvenil 

Felizmente a minha mochila estava ao alcance do meu braço, por trás 

do meu banco, e eu tinha posto lá alguns livros e outras coisas para 

me entreter durante a viagem. 

A mãe está sempre a querer que eu leia coisas que me «enriqueçam», 

mas, no que toca a livros, eu sei bem do que gosto. E desde a escola 

primária que os meus preferidos são os da coleção dos Bandidos das Cuecas. 

Kinney, J. (2018). Diário de um banana: assim vais longe (9.ª ed.). Amadora: Booksmile. Cota: 82-3 KIN 

Nº de registo: 14022 
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Um eco do passado 
Romance 

Secundário / Adulto 

Esta noite, com a perspetiva de abrigo quente e à prova de água, eu 

tinha na realidade chegado ao ponto de tirar não só o meu 

espartilho—enrolado sob a minha cabeça como almofada— como 

também a minha saia, a blusa, o casaco e o lenço, enfiando-me na 

cama apenas de combinação e meias. Sentia-me completamente 

depravada. Espreguicei-me voluptuosamente e deslizei as mãos pelo 

meu corpo, depois agarrei com cuidado os meus seios... 

Gabaldon, D. (2019). Um eco do passado (2.º vol.). Alfragide: Casa das Letras. Cota: 821-31 GAB 

Nº de registo: 14050 
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A Esmeralda do rei 
Romance 

Secundário / Adulto 

Como sabeis, já estou casada vai para um ano. Não me posso queixar 

das infinitas graças com que Deus me abençoou, porque sempre que 

está comigo, o senhor meu marido passa o tempo a mimar–me com 

atenções e galanteios. Dominado por um ardor que parece não ter 

fim, procura todas as noites os meus aposentos, mergulhando na 

minha alcova e tomando-me amiúde mais do que uma vez. Às vezes 

no meio de tanta fogosidade, julgo esmorecer. Mas ainda não tenho 

sinais de ter emprenhado. 

Pimentel, P. (2012). A Esmeralda do rei. Lisboa: Mahatma. Cota: 821.134.3-311.6 PIM 

Nº de registo: 14038 
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A guerra dos mundos 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

Ainda é motivo de assombro a maneira como os marcianos são 

capazes de matar pessoas de maneira tão rápida e silenciosa. Muitos 

pensam que eles são capazes de gerar de alguma maneira um calor 

intenso dentro de uma câmara praticamente sem condutividade 

nenhuma. Este calor intenso que eles projetam num feixe paralelo 

contra qualquer objeto à sua escolha através de um espelho 

parabólico polido de composição desconhecida... 

Wells, H. G. (2019). A guerra dos mundos. Porto: Biblioteca dos Tesouros. Cota: 82-3 WEL 

Nº de registo: 13989 
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O herói das eras 
Romance fantástico 

Secundário / Juvenil 

O susto foi dar com ela sentada na margem rochosa do lago, a olhar 

para as profundas das águas negras, tão paradas no ar sem vento da 

caverna. A curta distância, o Susto ouvia Suzed—com um grande 

contingente dos homens de Goradel—a trabalhar no projeto de 

estancar o fluxo de água para dentro da caverna. 

O Susto abordou Beldre em silêncio, levando uma caneca de chá 

aquecido. Quase parecia queimar-lhe a pele, o que significava... 

Sanderson, B. (2016). O herói das eras (2.ª parte). Estoril: Edições Saída de Emergência. Cota: 821-312.4 SAN 

Nº de registo: 14062 
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O homem de giz 
Romance Policial 

Secundário / Adulto 

A curta distância, uma mão branca esticava-se para fora do seu 

sudário de folhagem, como que em busca de auxílio, ou para se 

certificar de que não estava só. Nada havia para encontrar. O resto do 

corpo estava fora de alcance, espalhado por outros lugares recônditos 

do bosque. Perto dali, um ramo fino estalou com o som de um petardo 

na quietude da floresta e um bando de pássaros levantou voo, 

espavorido, de entre a vegetação baixa. Alguém que se aproximava. 

Tudor, C. J. (2018). O homem de giz (6.ª ed.). Lisboa: Planeta. Cota: 821-312.4 TUD 

Nº de registo: 14071 
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Uma mãe perfeita 
Romance Policial 

Secundário / Adulto 

Estou a tentar manter presente o que a doula me disse: respirar fundo 

desencadeia o sistema nervoso parassimpático, um estado de repouso  

e relaxamento. Mas não está a resultar. Sinto o peito demasiado 

contraído e não consigo inspirar oxigénio suficiente. Preciso de sair 

daqui, de respirar ar puro, mas os jornalistas não estão lá fora, a 

rondar, à espera para me fazerem perguntas. Aquele tipo do post, o 

Elliott Qualquer Coisa, com roupas foleiras, um corte de cabelo... 

Molloy, A. (2018). Uma mãe perfeita. Alfragide: Edições Asa. Cota: 821-31 MOL 

Nº de registo: 14074 
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A muralha de gelo 
Romance fantástico 

Secundário / juvenil 

O septo estava aberto e vazio. Lá dentro, meia centena de velas de 

oração ardia num silêncio odorífero. Arya achou que os deuses nunca 

dariam por falta de duas. Enfiou-as nas mangas e saiu por uma janela 

das traseira. Esgueirar-se até à viela onde encurralara o gato zarolho 

foi fácil, mas depois disso perdeu-se. Rastejou para dentro e para fora 

de janelas, saltou por cima de muros e atravessou caves escuras às 

apalpadelas, silenciosa como uma sombra. 

Martin, G. R. R. (2013). A muralha de gelo. Lisboa: Saída de Emergência. Cota: 821-312.4 MAR 

Nº de registo: 14028 
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Nada é impossível 
Romance 

3º ciclo / juvenil 

Como o Maracanã estava em obras, o meu avô conseguiu que a 

câmara municipal  lhe emprestasse um terreno, no parque, onde 

costumavam fazer concertos de música pimba, pois tinha uma boa 

bancada. Com umas balizas e uma marcação, funcionaria como 

campo. Seria o nosso campo durante duas semanas. Depois voltavam 

os concertos.                                                                                                   

Logo no primeiro dia, fui seguido por um rafeiro preto que andava... 

Magalhães, A. (2018). Nada é impossível. Porto: Porto Editora. Cota: 82-3 MAG 

Nº de registo: 14002 
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Nada menos que um milagre 
Romance 

Secundário / Adulto 

Nos períodos de intervalo, quando o Clay voltava a casa, era chocante 

vê-lo simultaneamente cheio de vida e exausto. Revestia-o uma 

película de sujidade. Tinha poeira até aos bolsos. Levou mais roupa e 

comprou umas botas e as botas eram castanhas, depois aclararam, 

depois desbotaram. Trazia sempre o rádio consigo e, se ela fosse 

correr em Hennessey, ele ia assistir. Se fosse noutro sítio—Rosehill, 

Warwick Fram ou Randwick—, ele ficava a ouvir na... 

Zusak, M. (2019). Nada Menos que um milagre. Lisboa: Presença. Cota: 821-31 ZUS 

Nº de registo: 14037 
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Nome de código: Verity 
Romance 

Secundário / Adulto 

A explosão cegou-as momentaneamente. Não viram o que aconteceu. 

Mais tarde, a Maddie jurou que o avião só se despenhou numa bola de 

fogo depois de passar mais duas vezes por cima da pista. Mas nunca 

ninguém reclamou a responsabilidade de ter abatido o Me 109 (oh, 

afinal conheço tantos aviões diferentes!) e sabe Deus como os pilotos 

dos caças eram competitivos nestas coisas. Por isso aquele abate 

(presumo que a Luftwaffe também chame de abate quando… 

Wein, E. (2018). Nome de código: Verity. Amadora: Topseller. Cota: 821-31 WEI 

Nº de registo: 14070 
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Princípio de Karenina 
Romance 

Secundário / Adulto 

O Dr. Vala não me dava nenhuma esperança em relação a uma 

recuperação. Como é que eu pudera deixar de reparar na rápida 

erosão do meu corpo? Era certo que a minha mãe tinha uma presença 

diáfana, de fada, mas agora parecia-me um absurdo inexplicável eu 

não ter reparado na pele macilenta, na tristeza encovada nos seus 

olhos. Cheguei a culpar a Fernanda por isso, por não me ter chamado 

a atenção. Mas era tudo tão óbvio que os outros achavam... 

Cruz, A. (2018). Princípio de Karenina. Lisboa: Geografias Cochinchina. Cota: 821.134.3-31 CRU 

Nº de registo: 14077 

BIBLIOTECA ESCOLAR CLARA PÓVOA| ESCOLA SECUNDÁRIA LIMA -DE-FARIA | ANO LETIVO 2019/2020  



Sabotagem 
Romance Policial 

Secundário / Adulto 

O Mauvaises Filles estava quase cheio e era só uma questão de um 

momento até encher completamente. Era um local entre bar 

americano, taberna francesa e cabaré, dividido em dois espaços. Perto 

da entrada ficava o balcão com bancos e mesas altas, garrafas 

penduradas no teto e paredes de tijolo à vista. Ao fundo, encontrava-

se a sala principal: umas trinta mesas em volta de uma pista de dança 

semicircular com luz moderada, e um estrado onde uma pequena... 

Pérez-Reverte, A. (2019). Sabotagem. Alfragide: Edições Asa. Cota: 821.312.4 PER 

Nº de registo: 14081 
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Sinal de vida 
Romance 

Secundário / Adulto 

Ao contrário do que era habitual, o jantar dessa noite na cantina do 

terceiro andar decorreu em silêncio e por uma vez ninguém fez cara 

feia quando foi confrontado com mais uma dose de hambúrgueres 

com batatas fritas e ketchup. O ambiente tornara-se pesado e os 

astronautas, mergulhados nos seus pensamentos, pareciam 

taciturnos. Não era caso para menos. As novidades do dia, relativas às 

intenções russas de destruírem Phanes com mísseis nucleares... 

Santos, J. R. (2017). Sinal de vida. Lisboa: Gradiva. Cota: 821.134.3-31 SAN 

Nº de registo: 14103 
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Vamos aquecer o sol 
Romance 

3º ciclo / Juvenil 

Vinha afobado, quase correndo ladeira acima, na Junqueira Aires. 

Precisava encontrar Tarcísio Medeiros, o único amigo que eu tinha. A 

gente sentava junto na carteira. Tarcísio nunca me perdoara uma coisa 

que fizera. Uma ursada, segundo ele. Seu jeito era sempre calmo e 

falando pausadamente. Um dia, na aula de religião, o irmão viera com 

a mão cheia de santinhos. Era para premiar os bem-comportados. 

Olhou a aula inteira, examinando. Depois perguntou com certa... 

Vasconcelos, J. M. (2015). Vamos aquecer o sol. Amadora: Booksmille. Cota: 82-3 VAS 

Nº de registo: 14015 
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A estrela 
Conto 

3º ciclo / Juvenil 

Um dia, à meia-noite, ele viu-a. Era a estrela mais gira do céu, mais 

viva, e a essa hora passava mesmo por cima da torre. Como é que a 

não tinham roubado? Ela próprio, Pedro, que era um miúdo, se a 

quisesse empalmar, era só deitar-lhe a mão. Na realidade, não sabia 

bem para quê. Era bonita, no céu preto, gostava de a ter. Talvez 

depois a pusesse no quarto, talvez a trouxesse ao peito. E daí, se 

calhar, talvez a viesse a dar à mãe para enfeitar o cabelo. 

Ferreira, V. (2013). A estrela. Lisboa: Quetzal. Cota: 82-34 FER 

Nº de registo: 13999 
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Os devoradores de livros 
Conto 

3º ciclo / juvenil 

Há uns segundos breves, na vida de todos os dias que não padeçam de 

nevoeiro ou chuva, em que o Sol, no seu poente, como que acenando 

um derradeiro adeus em beleza, matiza céu e terra de cor-de-rosa.      

É um instante fugaz, indeterminado, alheio ao mecanismo monótono 

dos ponteiros do relógio; mas, para aquele homem, que talvez fosse 

poeta, conquanto não soubesse fazer versos, esse momento cor-de-

rosa na vida do mundo ocupava todas as horas do dia... 

Almeida, A. V. (2010). Os devoradores de livros. Alfragide: Oficina do Livro. Cota: 82-34 ALM 

Nº de registo: 14003 
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As fadas verdes 
Conto 

3º ciclo / juvenil 

Papoila encarnada 

De seda vestida 

Alegre menina  

Na seara vestida 

 

Papoila encarnada  

cabeça tão escura 

Alegre menina 

 

Que tão pouco dura 

 

Papoila encarnada 

Pezinho tão verde 

Alegre menina 

De vida tão leve 

Araújo, M. R. (2018). As fadas verdes. Porto: Porto Editora. Cota: 82-1 ARA 

Nº de registo: 13996 
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Alfredo Keil: a pátria acima de tudo 
Biografias 

3º ciclo / juvenil 

Todos os países têm um hino nacional, um hino que é tocado e cantado em 

dias especiais e que faz acender no peito de quem o canta os sentimentos 

coletivos de uma determinada nação.  

Também nós, portugueses, nos emocionamos quando cantamos o nosso Hino 

Nacional e sentimos com intensidade o patriotismo, amor e devoção à Pátria e 

essa imensa emoção de nos sentirmos integrados numa grande... 

Fanha, J. (2015). Alfredo Keil: a pátria acima de tudo. Lisboa: Pato lógico Edições. Cota: 82-94 FAN 

Nº de registo: 14012 
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Almada Negreiros: viva o Almada, Pim! 
Biografias 

3º ciclo / juvenil 

Tem nome de cidade, Almada, na margem sul do Tejo, mas é um 

verdadeiro continente onde as cores, as palavras, as formas e os 

passos de dança lutam para conquistar espaço, para abrir caminho. 

Ah, grande Almada da rebeldia que sacode os resignados pelos 

colarinhos e lhes grita, Chiado abaixo, Chiado acima, que é preciso ser 

moderno a todo o preço e que ser moderno é provocar, é desafiar, é 

acordar quem teima em ficar adormecido enquanto o mundo... 

Letria, J. J. (2014). Almada Negreiros: viva o Almada, Pim!. Lisboa: Pato lógico Edições. Cota: 82-94 LET 

Nº de registo: 14009 
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Ana de Castro Osório: a mulher que votou na literatura 
Romance 

3º ciclo / juvenil 

Escritora, editora, jornalista, ensaísta, pedagoga, feminista, maçónica 

e republicana, tudo isso e mais foi Ana de Castro Osório. Quando se 

deram as eleições de 28 de maio de 1911, Carolina Beatriz Ângelo e 

Ana de Castro Osório já eram amigas e lutadoras pelas mesmas causas 

políticas e sociais. (…) Ambas provinham de famílias avançadas para a 

época. Ambas casaram com homens inteligentes e dignos que as 

apoiaram nessa causa da História universal... 

Almeida, C. M. (2014). Ana de Castro Osório: a mulher que votou na literatura. Lisboa: 

Pato Lógico. 

Cota: 82-94 ALM 

Nº de registo: 14008 
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Aníbal Milhais: um herói chamado milhões  
Bibliografias 

3º ciclo / juvenil 

Aníbal Augusto Milhais, de pequena estatura mas com olhos de lince 

capazes de ver à distância o que só os animais caçadores conseguiam 

avistar, sabia tudo do campo mas pouco ou nada da vida da cidade, 

que ficava distante e lhe era completamente estranha, O campo era a 

sua casa e o seu mundo, o seu território e a sua vida. 

Se lhe mostrasse o mapa de Portugal e lhe perguntassem onde ficava 

Lisboa, ele teria muita dificuldade em responder... 

Letria, J. J. (2014). Aníbal Milhais: um herói chamado milhões. Lisboa: Pato Lógico. Cota: 82-94 LET 

Nº de registo: 14013 
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Aristides de Sousa Mendes: um homem de coragem 
Bibliografias 

3º ciclo / juvenil 

O cônsul Aristides de Sousa Mendes recebera de Lisboa ordens bem claras 

para não assinar vistos que permitissem a milhares de judeus em fuga 

chegar a Portugal. Quem se atreveria a não as respeitar? Homem de 

princípios e funcionário cumpridor, hesitou dolorosamente(…) Contudo, ao 

olhar para as centenas de homens, mulheres, velhos e crianças que formavam 

longas filas junto às instalações do consulado de Portugal, fez a mais difícil 

opção da sua vida: decidiu desrespeitar as ordens recebidas. 

Letria, J. J. (2015). Aristides de Sousa Mendes: um homem de coragem. Lisboa: Pato 

Lógico. 

Cota: 82-94 LET 

Nº de registo: 14011 
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Fernando Pessoa: o menino que era muitos poetas 
Romance 

3º ciclo / juvenil 

Era uma vez um menino 

Que era vários meninos 

E em cada menino morava um poeta 

E em cada poeta um outro poeta. 

Assim, nunca mais ninguém 

Podia saber quantos poetas 

Havia, ao certo, dentro daquele menino 

E quantos meninos havia, 

Ao cero, dentro daquele poeta. 

A coisa começou a ficar confusa, 

Porque nunca antes 

Se vira uma coisa assim... 

Letria, J. J. (2018). Fernando Pessoa: o menino que era muitos poetas. Lisboa: Pato Lógico. Cota: 82-94 LET 

Nº de registo: 14014 
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Marquesa de Alorna: querida Leonor 
Bibliografias 

3º ciclo / juvenil 

Esta jovem mulher tem sede de liberdade depois de alguns meses de 

descanso e encontros com parentes e amigas, percebe que o país não 

está preparado para a sua abertura de espírito e rebeldia. Mas é uma 

mulher, não pode pura e simplesmente viajar, partir. Estamos no 

século XVIII e há coisas que as mulheres com estatuto social elevado 

não podem fazer se não estiverem casadas. Fará então como a sua 

época ordena. Num dos famosos outeiros no Convento de... 

Boléo, L. V. P. (2016). Marquesa de Alorna: querida Leonor. Lisboa: Pato Lógico. Cota: 82-94 BOL 

Nº de registo: 14010 
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Missão  

Enquanto estrutura pedagógica, o Serviço das 

Bibliotecas Escolares do AELdF tem por missão 

apoiar o processo de ensino e aprendizagem, 

promover a leitura, a literacia da informação e o 

gosto pela frequência de bibliotecas ao longo da 

vida, a fim de contribuir para a formação de cidadãos 

informados, críticos, responsáveis, utilizadores 

efetivos da informação e com capacidade de 

aprendizagem autónoma.  

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 

demais 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/

