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GEED – PROJETO ENED 

 
37.017 Cidadania. Educação para o desenvolvimento 

 

37.017 BON 

BONI, Alejandra  
Texto (visual) : sem mediação  
Educación para la ciudadanía global crítica / Alejandra Boni, Sergio Belda Miguel e 
Carola Callabuig-Tormo. - Madrid : Editorial Sintesis, D.L. 2020. - 138 p. ; 23 cm. - 
(Educación superior / coord. Gonzalo Jover-Olmeda e María José Fernández Díaz). - 
ISBN 978-84-1357-017-4  
 
Educação para o desenvolvimento / Cidadania global  
CDU 37.017 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 

37.017 CID 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  
Texto (visual) : sem mediação  
Cidadania e desenvolvimento : atividades para a sala de aula, 2º ciclo / Ana Matias... 
[et al.]. - Alfragide : Leya Educação, 2019. - 120 p. : il. p&b ; 27 cm.  
- ISBN 978-989-660-612-1  
 
Cidadania / Direitos humanos / Direitos da criança / Igualdade de género / 
Interculturalidade / Desenvolvimento sustentável / Educação ambiental / Saúde / 
Sexualidade / Literacia financeira / Segurança rodoviária / Voluntariado  
CDU 37.017(075.2) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 

37.017 COS  

COSTA, Marisa  
Texto (visual) : sem mediação  
Cidadania e desenvolvimento : atividades para a sala de aula, 1º ciclo / Marisa Costa, 
Paula Melo e Sandra Simões ; il. Célia Fernandes. - Alfragide : Leya Educação, D.L. 
2020. - 111 p. : il. p&b ; 27 cm. - ISBN 978-989-660-762-3  
 
Educação para o desenvolvimento -- Manual escolar -- Ensino básico 2º ciclo / 
Cidadania / Direitos humanos / Direitos da criança / Igualdade de género / 
Interculturalidade / Desenvolvimento sustentável / Literacia financeira / Sexualidade / 
Saúde / Segurança rodoviária / Voluntariado  
CDU 37.017(075.2) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 

37.017 SIL 

SILVA, Graça  
Texto (visual) : sem mediação  
Cidadania e desenvolvimento : atividades para a sala de aula, 3º ciclo / Graça Silva e 
Rui Cancela. - Alfragide : Leya Educação, 2019. - 144 p. : il. p&b ; 27 cm.  
- ISBN 978-989-660-613-8  
 
Educação para o desenvolvimento -- Manual escolar -- Ensino básico 3º ciclo / 
Cidadania / Direitos humanos / Direitos da criança / Igualdade de género / 
Interculturalidade / Desenvolvimento sustentável / Educação ambiental / Saúde / 
Sexualidade / Literacia financeira / Segurança rodoviária / Voluntariado  
CDU 37.017(075.2) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103036&DDB=#.YAAutRZUmUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103039&DDB=#.YABnaRZUmUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103037&DDB=#.YABfGxZUmUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103040&DDB=#.YABo9hZUmUk
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37.017 TRI 

TRINDADE, Rui  
Texto (visual) : sem mediação  
Cidadania e desenvolvimento : propostas e estratégias de ação / Rui Trindade e Ariana 
Cosme. - Porto : Porto editora, 2019. - 144 p. : il. ; 28 cm. - ISBN 978-972-0-34039-9  
 
Educação para o desenvolvimento -- Manual escolar -- Ensino básico -- Ensino 
secundário / Cidadania / Direitos humanos / Direitos da criança / Igualdade de género 
/ Interculturalidade / Desenvolvimento sustentável / Educação ambiental / Saúde / 
Sexualidade / Literacia financeira / Segurança rodoviária / Voluntariado  
CDU 37.017(075.2) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 

 

LUÍS, João  
Texto (visual) : sem mediação  
Cidadania e desenvolvimento : 7.º. 8.º, 9.º anos - 3.º ciclo / João Luís e Teresa 
Vergueira. - Porto : Porto Editora, 2019. - 192 p. : il. cores ; 29 cm. - ISBN 978-972-0-
30136-9  
 
Educação para o desenvolvimento -- Manual escolar -- Ensino básico 3º ciclo / 
Cidadania / Direitos humanos / Direitos da criança / Igualdade de género / 
Interculturalidade / Desenvolvimento sustentável / Educação ambiental / Saúde / 
Sexualidade / Literacia financeira / Segurança rodoviária / Voluntariado  
CDU 37.017(075.2) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 

32 DAV 

Davis, Angela Yvonne, 1944-     
Texto (visual) : sem mediação  
A liberdade é uma luta constante : Ferguson, a Palestina e as bases de um movimento 
/ Angela Davis ; trad. Tânia Ganho ; org., introd. Frank Barat ; pref. Cornel West. - 
Lisboa : Antígona Editores Refractários, 2020. - 184, [6] p. ; 21 cm. - Tít. orig.: Freedom 
is a constant struggle - Ferguson, Palestine and the Foundations of a Movement. - 
ISBN 978-972-608-364-1  
 
Neoliberalismo / Imperialismo / Ativismo político / Racismo / Violência / Feminismo / 
Capitalismo / Direitos humanos  
CDU 323.1/2(73)"19/20"(042) CDU 342.7(73)"19/20"(042) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

82-93.09 Análise e crítica da literatura infantil e juvenil 

 

82-93.09 MOR 

MORGADO, Margarida, 1960-     
Texto (visual) : sem mediação  
Educação intercultural e literatura infantil : vivemos num mundo sem esconderijos / 
Margarida Morgado e Maria da Natividade Pires. - Lisboa : Colibri, 2010. - 231, [1] p. ; 
23 cm. - (Extra-colecção). - ISBN 978-989-689-021-6  
 
Educação intercultural -- Literatura infantil / Literatura infantil -- Propostas de leitura  
CDU 821.134.3-93.09:37.017 CDU 821.134.3-93.09:37.03 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103042&DDB=#.YABrlRZUmUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103044&DDB=#.YAB-IBZUmUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103049&DDB=#.YAFkcRZUmUk
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BIJ 3 Sociedade. Multiculturalidade 
 
 BIJ 3 LOU 

 

LOURENÇO, Marcelo  
Texto (visual) : sem mediação  
O livro dos grandes direitos das crianças / Marcelo Lourenço e Hiro Kawahara ; adapt. 
Paula Santos ; ed. Luís Corte Real. - Porto Salvo : Saída de Emergência, 2018. - [48] p. : 
todo il. color ; 24 cm. - Sinopse editora: "Vamos descobrir os 40 direitos que nenhuma 
criança dispensa?". - ISBN 978-989-773-103-7  
 
Direitos das crianças / Livro para crianças  
CDU 087.5342.7 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 BIJ 5 Ciências - Matemática, Ciências Naturais. Física. Química. Geologia… 
 BIJ 5 BUN 

 

BUNTING, Philip  
Texto (visual) : sem mediação  
As formigas vão salvar o planeta / Philip Bunting. - Amadora : Booksmile, 2020. - [32] p. 
: todo il. color ; 26x26 cm. - Tít. orig.: The wonderful wisdom of ants. - Sinopse editora: 
"Às vezes, as respostas às perguntas mais importantes da vida estão nos sítios mais 
improváveis As formigas são seres impressionantes. Conseguem carregar mais de 10 
vezes o seu peso, reciclam e estão sempre prontas a ajudar. Neste livro divertido, 
vamos conhecer o mundo das formigas e descobrir como é que podemos aprender 
com a sua sabedoria milenar para salvar o planeta! Vamos a isso!". - ISBN 978-989-
668-786-1  
 
Livro para crianças / Meio ambiente -- Insetos (Formigas) / Reciclagem  
CDU 087.5 CDU 595.79 CDU 591.5 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 
BIJ 82-2 Teatro 

 

BIJ 82-2 GOM 

GOMES, Luísa Costa, 1954-     
Texto (visual) : sem mediação  
Vanessa vai à luta / Luísa Costa Gomes ; il. André Caetano. - reimp. - Porto : Porto 
Editora, 2020. - 124 p. : todo il color ; 20 cm. - (Educação literária). - Livro 
recomendado PNL2027 - Antes 2017 - Literatura - dos 12-14 anos - Fluente. - Sinopse 
editora. "A Mãe diz que eu devia querer uma coisa de menina. Diz que sou uma 
menina e que tenho de querer coisas de menina, senão os rapazes não gostam de 
mim. Já reparaste como são estúpidos os brinquedos das raparigas? Descobre a luta 
da pequena Vanessa contra os estereótipos da sociedade nesta divertida peça de 
teatro escrita numa linguagem jovem e atual.". - ISBN 978-972-0-72710-7  
 
Literatura infanto-juvenil / Literatura portuguesa -- Peça didática  
CDU 821.134.3-2"19/20"(072) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103140&DDB=&pageformat=isbd#.YBAbHhZUnVg
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103150&DDB=&pageformat=isbd#.YBA0xRZUnVg
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?MFN=103054&pageformat=isbd#.YBBSxhZUnVg
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BIJ 82-34 Literatura infantil 
 BIJ 82-34 COU 

 

COURGEON, Rémi  
Texto (visual) : sem mediação  
Endireita-te / Rémi Courgeon ; trad. Maria Afonso. - Lisboa : Orfeu Negro, 2020. - [26] 
p. : todo il. color ; 36 cm. - (Orfeu mini). - Tít. orig.: Tiens-toi droite. - Livro 
recomendado PNL2027 - 2020 1.º Sem. - Literatura - dos 6-8 anos - dos 9-11 anos - 
Inicial - Mediana. - Resumo da responsabilidade do PNL: "Em Djougou, para que uma 
menina cresça, põem-lhe coisas na cabeça: café, feijão, bananas, sonhos, jerricãs e até 
segredos difíceis de guardar. E é de dentes cerrados e cabeça erguida, como lhe 
ensinaram, que Adjoa nos diz como foi pesando cada objecto, cada gesto e 
sentimento, desde pequenina a crescida. Uma história contada em jeito poético e 
inusitado, que nos mostra como se podem transformar objectos de dor em actos de 
amor.". - ISBN 978-989-8868-71-8  
 
Literatura francesa -- Conto / Literatura infantil  
CDU 821.133.1-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 BIJ 82-34 GAR 

 

GARCIA, Carmen, 1986-     
Texto (visual) : sem mediação  
Uma lição de amor / Carmem Garcia ; il. Tiago Leal. - Lisboa : Ego editora, 2020. - [25] 
p. : todo il. color ; 22x22 cm. - Sinopse editora: "No dia em que chega à sua nova 
escola, o Jaime fica um bocadinho triste por não ver mais ninguém em cadeira de 
rodas. Mas a Leonor, que rima com Amor, vai mostrar-lhe que todos os meninos são 
diferentes à sua maneira. Na companhia da nova amiga, descobre que há meninos 
surdos que tocam bateria, que há canetas que não servem para pintar, que os autistas 
dão os melhores abraços do mundo e que os jogadores de futebol podem ser 
hiperativos. E, no final de tudo, o Jaime vai perceber que, onde mais importa, as 
diferenças não existem. E tu? Estás preparado para esta lição de amor?".  
- ISBN 978-989-5471-75-1  
 
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.3-34 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 BIJ 82-34 IBA 

 

IBARROLA, Begoña, 1954-     
Texto (visual) : sem mediação  
Contos para uma nova realidade / Begoña Ibarrola ; il. Marisa Morea ; trad. Luís 
Santos. - Alfragide : Texto, 2020. - 46, [1] p. : il. ; 28 cm. - Tít. orig.: Cuentos para una 
nueva realidad. - Sinopse e editora: "Os últimos meses têm sido muito estranhos para 
as crianças: permaneceram fechadas em casa, ouviram a toda a hora coisas que não 
entendem e foram obrigadas a ficar dias seguidos com familiares e amigos próximos... 
Contos para uma nova realidade é uma importante ferramenta para ensinar a gerir 
emoções e motivar voltar às rotinas antes do regresso à «normalidade». Mas também 
para nos incentivar a manter as coisas boas que estes meses nos trouxeram: a 
criatividade, a simplicidade, o tempo de qualidade em família e a solidariedade entre 
os vizinhos. Um hino ao otimismo para que a nova realidade seja mais encantadora e 
plena, e para que as crianças possam desenvolver todo o seu potencial e crescer 
saudáveis e felizes.". - ISBN 978-989-660-923-8  
 
Literatura infantil / Literatura portuguesa -- Conto  
CDU 821.134.2-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103061&DDB=&pageformat=isbd#.YAGuFhZUmUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103149&DDB=&pageformat=isbd#.YBAwJxZUnVg
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103153&DDB=&pageformat=isbd#.YBA4wxZUnVg
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BIJ 82-93 Livros infantis até aos 4 anos 
 
 BIJ 82-93 DIO 

 

DIOS, Olga de, 1979-     
Texto (visual) : sem mediação  
Monstro rosa / Olga de Dios ; trad. Rosa Machado. - 2ª ed. - Lisboa : Livros Horizonte, 
2020. - [32] p. : todo il. color ; 23x27 cm. - Tít. orig.: Monstruo Rosa. - ivro 
recomendado PNL2027 - 2019 1.º Sem. - Cultura e Sociedade - Literatura - dos 3-5 
anos - dos 6-8 anos - dos 9-11 anos - Inicial. - Prémio Golden Pinwhell Award, na 
categoria de melhor álbum infantil internacional, na Feira do Livro Infantil de Xangai 
em 2013. - Resumo da responsabilidade do Plano Nacional de Leitura 2027: "A obra 
Monstro Rosa trabalha verbal e visualmente a definição da semelhança e da diferença, 
instalando de forma progressiva a forma de a diferença, que parte do facto de ser uma 
característica de uma entidade minoritária, ser uma característica de uma extensa 
comunidade que exibe a capacidade de aceitar, no seu seio, os que não são distintos 
entre si. A obra assume a cor, o tamanho e os detalhes das espécies como uma forma 
de tornar a diferença muito visível, mas explora a solidão, a tristeza e o sorriso como 
um modo de discutir a perceção das consequências da distinção. Acima de tudo, 
instala o sonho como o desejo de criação de um novo locus que, apesar de distante e 
difícil de atingir, proclama que a diferença não seja sinónimo de exclusão de 
ninguém.". - ISBN 978-972-24-1869-0  
 
CDU 821.134.2-93 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 BIJ 82-93 DIO 

 

DIOS, Olga de, 1979-  
Texto (visual) : sem mediação  
A rã dos três olhos / Olga de Dios ; trad. Rosa Machado. - Lisboa : Livros Horizonte, 
2019. - [40] p. : muito il. ; 23 cm. - Tít. orig.: Rana de tres ojos. - Sinopse de editora: "A 
Rã dos Três Olhos está a crescer num lugar contaminado. Salta muito alto para 
entender o que se passa. Rapidamente descobre que quer mudar as coisas. Será que 
consegue fazê-lo sozinha?". - ISBN 978-972-24-1906-2  
 
Ambiente / Livro para crianças / Poluição  
CDU 821.134.2-93 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 

BIJ 82-93 LET 

LETRIA, André  
Texto (visual) : sem mediação  
Eu vou ser / il. André Letria ; texto José Jorge Letria ; rev. Nuno Quintas. - [S.l.] : Pato 
Lógico edições, 2020. - paginação variada : todo il. color ; 25 cm. - Sinopse editora: 
"Eu vou ser o aroma da aurora, a medida das coisas justas, um segredo tranquilo. Eu 
vou ser um sonho de aventura, a promessa de festa e alegria, uma ideia corajosa. Eu 
Vou Ser é um livro, mas também é um jogo de descoberta e surpresa constantes. 
Cada página está dividida em três e as combinações possíveis entre estas parcelas 
permitem a criação de 4096 personagens diferentes, acompanhadas por textos que 
desafiam os leitores a dar um sentido pessoal a cada conjunto.".  
- ISBN 978-989-54738-1-6  
 
CDU 821.134.3-93 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103139&DDB=&pageformat=isbd#.YBA9RBZUnVg
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103139&DDB=&pageformat=isbd#.YBA9RBZUnVg
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103156&DDB=&pageformat=isbd#.YBA9ZhZUnVg
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BIJ 82-93 LOV 

LOVE, Jessica  
Texto (visual) : sem mediação  
O Jaime é uma sereia / Jessica Love ; trad. Susana Cardoso Ferreira. - Amadora : 
Fábula, 2020. - [37] p. : todo il. color ; 24 cm. - Tít. orig.: Julian is a mermaid. - Livro 
recomendado PNL2027 - 2020 1.º Sem. - Literatura - dos 3-5 anos - dos 6-8 anos - dos 
9-11 anos - Pré-leitura - Inicial. - [Resumo da responsabilidade do Plano Nacional de 
Leitura 2027] Com uma narrativa verbal muito contida, claramente ampliada pela 
narrativa visual, este álbum conta a história de Jaime, um menino apaixonado por 
sereias e com o sonho de se tornar numa também. Com a ajuda e a cumplicidade da 
avó, companheira de todos os momentos, o Jaime não só realiza o seu sonho como 
descobre que não é o único a gostar de sereias. - ISBN 978-989-668-685-7  
 
CDU 821.111(73)-93"20" CDU 821.111(73)-34"20" 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 

BIJ 82-93 PAR  

PARR, Todd, 1962-     
Texto (visual) : sem mediação  
Não faz mal ser diferente / Todd Parr ; trad. Catarina Ferreira. - 1ª ed. 1ª reimp. - 
Lisboa : 08 Edições, 2020. - [31] p. : todo il. color ; 25 x 25 cm. - Tít. orig.: It's okay to 
be different. - Livro recomendado PNL2027 - 2019 2.º Sem. - Cultura e Sociedade - 
Literatura - dos 6-8 anos - Mediana. - [Resumo da responsabilidade do Plano Nacional 
de Leitura 2027] A obra lista frases que partem do constituinte “Não faz mal ...” 
vertendo como sequência a apresentação nas pessoas da diferença física, familiar, 
psicológica, emocional, cromática ou outra, capaz de desenvolver a necessidade de 
ver a diferença como uma característica e não como uma falha.  
- ISBN 978-989-776-409-7  
 
CDU 82-93 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

 
 
BIJ 82-94 Biografias 
 BIJ 82-94 ADA 

 

ADAMS, Tom  
Texto (visual) : sem mediação  
Youthquake 50 crianças e jovens que revolucionam o mundo / Tom Adams ; il. Sarah 
Walsh ; trad. Ana Marta Ramos. - Lisboa : Minotauro, 2020. - 112 p. : todo il. color ; 30 
cm. - Tit. orig.: Youthquake: 50 children and young people who shook the world. - 
Sinopse editora: "Esta é a história de ativistas destemidos, inventores brilhantes, 
atletas campeões, criadores talentosos e líderes inspiradores. Esta é a história de 
pioneiros extraordinários que influenciaram a mudança com a sua paixão, coragem e 
determinação, e cujas ações inspiradoras e conquistas revolucionárias marcaram a 
diferença... Com palavras sábias de cada uma das crianças, factos fascinantes, belas 
fotos e desenhos deslumbrantes, este poderoso livro irá prender, divertir e inspirar os 
futuros agentes de mudança do mundo inteiro.". - ISBN 978-989-8866-97-4  
 
Biografias / Livro para crianças  
CDU 087.5 CDU 82-94A/Z 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103051&DDB=&pageformat=isbd#.YAFsFxZUmUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103050&DDB=&pageformat=isbd#.YAFoSRZUmUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103130&DDB=&pageformat=isbd#.YBAR2hZUnVg
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 BIJ 82-94 BRE 

 

BREEN, Marta, 1976-     
Texto (visual) : sem mediação  
Mulheres sem medo : 150 anos de combate pela liberdade, igualdade e sororidade / 
Marta Breen e Jenny Jordahl ; trad. Pedro Porto Fernandes. - Lisboa : Bertrand editora, 
2020. - 119, [2] p. : todo il. color ; 28 cm. - Menção honrosa nos prémios Bologna 
Ragazzi 2019 (não-ficção). - Vencedor do prémio para Melhor Livro de Não-ficção de 
2018 do Ministério da Cultura norueguês; . - Nomeado para Melhor Novela Gráfica de 
2018. - Partes da Sinopse da editora: "Neste livro, Marta Breen e Jenny Jordahl 
abordam, com sentido de humor e poder de síntese, 150 anos de coragem, garra e 
visão de quem lutou e ainda luta pelos direitos das mulheres à volta do globo. Quinze 
décadas de ativismo pelo direito ao voto, ao aborto e à contraceção, de reivindicações 
por algo tão simples como a liberdade e a igualdade, a educação e o direito ao próprio 
rendimento – sem esquecer a defesa do casamento gay e o movimento #metoo."... 
"Mulheres sem Medo é uma novela gráfica de grande qualidade, por dois talentos 
noruegueses, que relata alguns dos principais acontecimentos desta luta, rompendo 
com o pensamento de que «as mulheres devem ficar em casa com a família e não 
maçar a sua cabecinha com outras coisas».". - ISBN 978-972-25-3841-1  
 
Biografias / Livro para crianças  
CDU 087.5 CDU 82-94A/Z 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 BIJ 82-94 DAL 

 

DALAI LAMA XIV, 1935-  
 
A semente da compaixão : lições de vida e ensinamentos de Sua Santidade, o Dalai 
Lama / trad. Margarida Filipe. - 1ª ed. - Lisboa : Nuvem de Letras, 2020. - 33 p. : todo 
il. color ; 24x24 cm. - Tít. orig.: The seed of compassion - Lessons from the and 
teachings of his holiness the Dalai Lama. - Resumo: "Pela primeira vez na história, o 
Prémio Nobel da Paz, Sua Santidade, o Dalai Lama dirige-se diretamente às crianças, 
compartilhando lições de paz e compaixão, contadas através de histórias da sua 
própria infância. Um dos líderes mundiais mais inspiradores de hoje foi uma criança 
comum chamada Lhamo Thondup. Numa pequena vila no Tibete, a sua mãe foi a sua 
primeira grande professora de compaixão. Com um texto simples e poderoso, Dalai 
Lama partilha os ensinamentos sobre compaixão, que Bao Luu ilustra em cores 
vibrantes. ". - ISBN 978-989-784-032-6  
 
Dalai Lama XIV / Biografias / Livro para crianças 
CDU 82-94 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 BIJ 82-94 FAV 

 

FAVILLI, Elena, 1982-     
Texto (visual) : sem mediação  
Histórias de adormecer para raparigas rebeldes / Elena Favilli e Francesca Cavallo ; 
trad. Francisca Cortesão. - 5ª reimp. - Lisboa : Nuvem de Tinta, 2019. - 212 p. : todo il 
color ; 25 cm. - Tít. orig.: Good night stories for rebel girls. - Sinopse editora: "Histórias 
inspiradoras de 100 mulheres corajosas para adormecer raparigas rebeldes e acordar o 
mundo para a realidade". - ISBN 978-989-665-305-7  
 
Biografias / Livro para crianças  
CDU 087.5 CDU 82-94A/Z 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103128&DDB=&pageformat=isbd#.YA_y1RZUnVg
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?MFN=103141&pageformat=isbd#.YBAjiBZUnVg
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103165&DDB=&pageformat=isbd#.YBBIgxZUnVg
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 BIJ 82-94 FAV 

 

FAVILLI, Elena, 1982-     
Texto (visual) : sem mediação  
Histórias de adormecer para raparigas rebeldes 2 / Francesca Cavallo e Elena Favilli ; 
trad. Isabel Veríssimo. - 2ª ed. - Lisboa : Nuvem de Tinta, 2018. - 212 p. : todo il color ; 
25 cm. - Tít. orig.: Good night stories for rebel girls 2. - Da sinopse da editora: "...as 
autoras Francesca Cavallo e Elena Favilli dão-nos a conhecer cem novas histórias de 
mulheres extraordinárias cujas vidas imprimiram no mundo uma marca de coragem, 
iniciativa e irreverência. Cada biografia é um pequeno conto inspirador que nos faz 
sonhar com um infinito universo de possibilidades. Entre escritoras, astronautas, 
fotógrafas, atrizes, políticas, cantoras, professoras, ativistas, revolucionárias, rainhas, 
enfermeiras, acrobatas. Estão mulheres tão diferentes como Agatha Christie, Yeonmi 
Parke, Nefertiti, J.K. Rowling, Beatrix Potter ou Simone Veil. Vidas que renovam a 
nossa esperança num mundo mais justo, igualitário e belo. Histórias que inspiram a 
sonhar mais longe.". - ISBN 978-989-665-499-3  
 
Biografias / Livro para crianças  
CDU 087.5 CDU 82-94A/Z 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 BIJ 82-34 HAL 

 

HALLIGAN, Katherine  
Texto (visual) : sem mediação  
Mulheres 50 histórias incríveis que mudaram o mundo / Katherine Halligan ; il. Sarah 
Walsh ; trad. Inês Fraga e Rita Guerra. - Lisboa : Minotauro, 2019. - 112 p. : todo il. 
color ; 30 cm. - Tit. orig.: HerStory: 50 women and girls who shook the world. - Sinopse 
editora: "Esta é uma história sobre líderes corajosas, artistas talentosas, cientistas 
dedicadas, professoras empenhadas e grandes empreendedoras. É a história de 
mulheres e raparigas que enfrentaram com coragem diversos desafios, ultrapassaram 
dificuldades e perigos; muitas sacrificaram mesmo as suas vidas para seguir os seus 
sonhos e tornar o mundo um lugar melhor.". - ISBN 978-989-8866-51-6  
 
Biografias / Livro para crianças  
CDU 087.5 CDU 82-94A/Z 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 

BIJ 82-94 MAZ 

MAZZANTI, Marcelo E  
Texto (visual) : sem mediação  
Histórias para rapazes que sonham mudar o mundo : as vidas inspiradoras de 50 
super-heróis G.L. Marvel / texto Marcelo E. Mazzanti ; il. Sara C. Labrada ; trad. Natália 
Fortunato. - 1ª reimp. - Lisboa : Nuvem de Letras, 2020. - 147, [4] p. : todo il. color ; 24 
cm. - Tít. orig.: Cuentos para niños que sueñam con cambiar el mundo. - Sinopse 
editora "Aqui podemos inspirar os nossos rapazes sonhadores (e raparigas, claro) a 
voarem mais alto e serem tudo aquilo que desejarem ser! 50 histórias de vida 
inspiradoras, de rapazes que mudaram o mundo em que viviam, tornando-se super-
heróis de carne e osso Albert Einstein, Charles Darwin, Cristiano Ronaldo, Jamie 
Oliver, Julio Verne, Salvador Sobral, Gandhi, e muitos outros!".  
- ISBN 978-989-665-746-8  
 
Biografias / Livro para crianças  
CDU 087.5 CDU 82-94A/Z 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103159&DDB=&pageformat=isbd#.YBBFgRZUnVg
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103129&DDB=&pageformat=isbd#.YA_3NhZUnVg
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?MFN=103126&pageformat=isbd#.YA_t9RZUnVg
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 BIJ 82-94 VIC 

 

VICENTE, Lúcia, 1979-     
Texto (visual) : sem mediação  
Portuguesas com M grande / Lúcia Vicente ; il. Cátia Vidinhas. - Lisboa : Nuvem de 
Tinta, 2018. - 121, [3] p. : todo il. color ; 25 cm. - Sinopse editora: "As raparigas 
rebeldes portuguesas – das mais FAMOSAS às ILUSTRES DESCONHECIDAS - que 
abriram caminho a todas nós com a sua coragem e determinação. O que têm em 
comum a padeira Brites de Almeida, a sufragista Beatriz Ângelo, a atriz Beatriz Costa e 
a pintora Paula Rego? Além de serem todas mulheres, lutadoras, corajosas, 
independentes e livres… são Portuguesas com M Grande! A luta pelo direito à 
igualdade de oportunidades tem conhecido muitas protagonistas e batalhas difíceis de 
travar, mas, para estas mulheres, nada é mais forte que o desejo de liberdade.".  
- ISBN 978-989-665-685-0  
 
Biografias / Livro para crianças  
CDU 087.5 CDU 82-94A/Z 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 BIJ 82-94 BRO 

 

BROOKS, Ben, 1992-     
Texto (visual) : sem mediação  
Histórias para ti que ousas ser diferentes / Ben Brooks ; il. Quinton Winter ; trad. Paulo 
Emílio Pires. - Barcarena : Presença, 2020. - 207, [1] p. : todo il. color ; 26 cm. - Tít. 
orig.: Stories for the kids who dare to be different. - Sinopse editora: "Aqui vais 
conhecer histórias verdadeiras de rapazes e de raparigas, homens e mulheres 
extraordinários que desafiaram as convenções e mudaram o mundo para melhor. Tem 
a coragem de ser igual a ti próprio e talvez os teus sonhos se tornem realidade... ". 
 - ISBN 978-972-23-6616-8  
 
Biografias / Livro para crianças  
CDU 087.5 CDU  82-94 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103127&DDB=&pageformat=isbd#.YA_t0xZUnVg
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103168&DDB=&pageformat=isbd#.YBBOZRZUnVg
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AQUISIÇÕES APOIO À FORMAÇÃO   

 

001.8 Ciências e conhecimento em geral, Investigação científica 
 001.8 AME 

 

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION  
Texto (visual) : sem mediação  
Publication manual of the American Psychological Association : the official guide to 
APA style / American Psychological Association. - 7th ed.. - Washington : American 
Psychological Association, 2020. - XXII, 427 p. : il. ; 26 cm. - ISBN 978-1-4338-3216-1 
(brochado)  
 
American Psychological Association APA -- Manual / Métodos de investigação / 
Apresentação de trabalhos escritos / Referências bibliográficas -- APA / Citações -- APA 
/ Referências bibliográficas -- Normalização  
CDU 001.8 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 

159.9:30 Psicologia social 
 

  159.9:30 RES 

 

Resilience in children, adolescents, and adults  
Texto (visual) : sem mediação  
Resilience in children, adolescents, and adults : translating research into practice / ed. 
Sandra Prince-Embury e Donald H. Sakloske. - Allenhurts : Springer, 2013. - XVIII,349 p. 
: il., figuras e tabelas p&b ; 26 cm. - (The Springer series on human exceptionality). - 
Índice. - ISBN 978-1-4939-5168-0  
 
Resiliência -- Criança -- Adolescente -- Adulto  
CDU 159.9:316.6 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 

364.6-053.9 Serviço social ao idoso 
  364.6-053.9 CON 

 

Connidis, Ingrid Arnet  
Texto (visual) : sem mediação  
Family ties & aging  / Ingrid Arnet Connidis e Amanda E. Barnett. - 3ª ed. - Los Angeles : 
SAGE Publications, Inc, 2019. - XIV, 470 p. ; 26 cm. - Índice. - ISBN 04/01/2020  
 
Idoso -- Relações familiares -- Canadá / Família  
CDU 364.6-053.9 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 
 
 
 
 
  

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=102778&DDB=#.X_h12xZUmUk
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResult.aspx?search=_OB%3a%2b_QT%3aKW__T%3a_Q%3aCHILDREN_EQ%3aT_D%3aT____OB%3a*_QT%3aKW__T%3a_Q%3aADOLESCENTS_EQ%3aT_D%3aT____OB%3a*_QT%3aKW__T%3a_Q%3aRESILIENCE_EQ%3aT_D%3aT____OB%3a*_QT%3aKW__T%3a_Q%3aIN_EQ%3aT_D%3aT___&SM=S
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103005&DDB=#.X_hv3BZUmUk
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RELATÓRIOS DE PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 

 

RPHGP - MESTRADO ENSINO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E DE PORTUGUÊS E HISTÓRIA 

E GEOGRAFIA DE PORTUGAL NO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

 9 RPHGP 

 

RODRIGUES, Jéssica Araújo  
Texto (visual) : electrónico  
Abordar as questões de género e de cidadania na disciplina de português [registo 
eletrónico] : um percurso didático aliado às metodologias ativas de aprendizagem / 
Jéssica Araújo Rodrigues ; orient. Gabriela Barbosa. - pdf. - Viana do Castelo : [s.n], 
2020. - X, 199 p. : il. figuras e tabelas color. - Relatório Final da Prática de Ensino 
Supervisionada, Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e 
Geografia de Portugal no 2º ciclo do Ensino Básico, Escola Superior de Educação, 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2020. - Consultar no Repositório IPVC  
 
Aprendizagens de português / Cidadania / Igualdade de Género / Metodologias ativas 
de aprendizagem / Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada  
CDU 811.134.3:37.017(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 10 RPHGP 

 

SILVA, João Pedro Brandão da  
Texto (visual) : electrónico  
Sinais de interculturalidade na expansão portuguesa : proposta pedagógica / João 
Pedro Brandão da Silva ; orient. Gonçalo Maia Marques. - pdf. - Viana do Castelo : 
[s.n], 2020. - 112 p. : il. e tabelas color. - Relatório Final da Prática de Ensino 
Supervisionada, Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e 
Geografia de Portugal no 2º ciclo do Ensino Básico, Escola Superior de Educação, 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2020. - Consultar no Repositório IPVC  
 
Interculturalidade / Educação histórica / Educação para a cidadania global / Expansão 
marítima portuguesa / Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada  
CDU 94(469):37.017(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
  

http://hdl.handle.net/20.500.11960/2473
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103009&DDB=#.X_7RNhZUmUk
http://hdl.handle.net/20.500.11960/2475
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103024&DDB=#.X_7RHBZUmUk
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DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  

 

MEA - MESTRADO EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 MEA 68-1 MT 

 

CARIDADE, Ana Teresa Carneiro Barbosa  
Texto (visual) : electrónico  
Contributos para validação de conteúdo da versão portuguesa do quadro de 
resultados em Dança Movimento Terapia  : MARA e proposta de narrativa de histórias 
/ Ana Teresa Carneiro Barbosa Caridade ; orient. Ana Paula Lebre dos Santos Branco 
Melo e Carlos Almeida. - Pdf. - Viana do Castelo : [s.n.], 2020. - [2], XI, 171 p. : il., 
figuras e tabelas color. - Dissertação de mestrado, Educação Artística, Escola Superior 
de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2020.  
- Consultar no Repositório IPVC  
 
Dança / Dança movimento terapia / Avaliação / Storytelling / Histórias / Dissertação 
de mestrado  
CDU 793.3(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 MEA 69-1 MT 

 

VALE, Catarina Alexandra Fonseca do  
Texto (visual) : electrónico  
Atelier Entrópico : Dinâmicas de aprendizagens artísticas não formais, centradas num 
grupo de participantes dos 10 aos 14 anos / Catarina Alexandra Fonseca do Vale ; 
orient. Maria Assunção Pestana e Raquel Moreira. - Pdf. - Viana do Castelo : [s.n.], 
2020. - 137 p. : il., fotografias e tabelas color. - Dissertação de mestrado, Educação 
Artística, Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2020. 
- Consultar no Repositório IPVC 
 
Educação artística / Educação não formal / Arte contemporânea / Cultura visual / 
Dissertação de mestrado  
CDU 7(07)-053.2(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

 MEA 70-1 MT 

 

LISBOETA, Conceição Maria  
Texto (visual) : electrónico  
Aprendizagem intergeracional como estratégia educativa na Educação Artística: : Um 
estudo de Intervenção no 1.º Ciclo de Ensino Básico / Conceição Maria Lisboeta ; 
orient. Linda Saraiva. - Pdf. - Viana do Castelo : [s.n.], 2020. - [1], X, 86, [25] p. : il., 
fotografias e tabelas color. - Dissertação de mestrado, Educação Artística, Escola 
Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2020. - Consultar no 
Repositório IPVC 
 
Educação artística /  Jogos tradicionais / Intergeracionalidade / Dissertação de 
mestrado  
CDU 796.0/.2:7(07)(043) 

Consultar disponibilidade no Catálogo 

 
 

http://hdl.handle.net/20.500.11960/2485
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103114&DDB=#.YA74mBZUnVg
http://hdl.handle.net/20.500.11960/2486
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103115&DDB=#.YA8IfRZUnVg
http://hdl.handle.net/20.500.11960/2487
http://hdl.handle.net/20.500.11960/2487
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=103123&DDB=#.YA8UvxZUnVg

