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Publicações
Formosinho, João
Machado, Joaquim, coautor

Equipas educativas: para uma nova organização da escola / João Formosinho, Joaquim Machado
Porto: Porto Editora, 2009, 127 p.
(Infância; 15)
ISBN 978-972-0-34465-6

Gestão escolar
Administração da educação
Ensino em equipa
Inovação pedagógica

CDU 371.11

Nico, Lurdes Pratas

A escola da vida: reconhecimento e validação dos adquiridos experienciais em Portugal: 
fragmentos de uma década (2000-2010) / Lurdes Pratas Nico
Mangualde: Pedago, 2011, 175 p.
ISBN 978-989-8449-05-4

Educação de adultos
Acreditação da aprendizagem prévia
História da educação

CDU 374.7

Machado, Joaquim, 1948-

Pais que educam, professores que amam / Joaquim Machado
[Barcarena]: Marcador, 2011, 149 p.; 22 cm
ISBN 978-989-8470-04-1

Psicologia do desenvolvimento
Família
Relação pais-filho
Relação professor-aluno

CDU 159.922
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Portugal. Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular

Apreciar os textos, sentir a natureza [Documento eletrónico] / Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento 
Curricular
Lisboa: ME. DGIDC [2009?], 1 disco óptico (CD-ROM): som, color
NOTAS: Requisitos do sistema: Computador Pentium 2 ou superior; Windows 98 SE ou superior; 128 Mb de 
memória RAM

Ensino de línguas estrangeiras
Português
Ciências da natureza
Interdisciplinaridade
Orientação pedagógica
Currículo

CDU 371.214
    372.2
    811.134.3

RESUMO: “Este CD-ROM tem como público preferencial crianças que estão a aprender Português como Língua 
Não Materna, quer em contexto estrangeiro, quer em contexto português, oral e escrita”...”A ligação de textos e 
temas às Ciências Naturais, numa abordagem interdisciplinar, permitirá ao aluno relacionar a informação apreendida 
conduzindo-o a uma visão holística do conhecimento.”

Hithcok, Victress, coautora
Costa, Ana Isabel, narrador
Cunha, Teresa, rev. de matriz
Mariano, Edite, trad.

Ecstasy [Documento eletrónico]: um jogo arriscado / [argumento e realiz.] Victress Hithcok; rev. científica Teresa 
Cunha
Leiria: Flamínia, 2005, 1 disco óptico (DVD) (ca. 19 min.): som, color
NOTAS: Cópia autorizada DGE/2014 no âmbito do apoio aos utilizadores do Centro de 
Documentação e Informação
Filme legendado em português e premiado em Itália
Guião de exploração pedagógica: Christelle Rodrigues
Tradução: Edite Mariano; Narração: Ana Isabel Costa
Público-alvo: Para maiores de 14 anos. Principalmente destinado a adolescentes e jovens 
do ensino secundário

Abuso de drogas
Saúde
Comportamento
Ensino secundário

CDU 613.8

RESUMO “Ecstasy? Esta é uma das palavras mais ouvidas em muitas raves e demais locais festivos noturnos pelo 
nosso país fora. Um dos maiores alvos? Os jovens, atraídos pelo preço, acesso, ingestão e reputação! Mais do que 
um filme moralista, este trabalho permite a prevenção com base em histórias reais, do quotidiano, bem próximas dos 
jovens portugueses (...) “

National Research Council
Antunes, Helena, trad.

Começar com o pé direito: um guia para promover o sucesso na leitura / National Research 
Council; adapt. Helena Antunes
Porto: Porto Editora, 2008, 112 p.; 29 cm
(Criança e intervenção precoce)
NOTAS: Tít. orig.: Starting out right
ISBN 978-972-0-34633-9

Leitura
Estratégia da aprendizagem
Desenvolvimento da linguagem
Desenvolvimento da criança
Psicologia do desenvolvimento

CDU 028.6
início



Uma aventura no Zoo [Documento eletrónico] / [desenv. e editado] Porto Editora Multimédia
Porto: Porto Editora Multimédia, D.L. 2002, 1 disco óptico (DVD-ROM): col., som
NOTAS: Desenvolvido para Windows 95, 98, 2000, XP ou Windows NT 4.0 (SP6); Requisitos do sistema: Processador 
Pentium II 350 MHz (recomendado 1GHz); 64 MB de memória RAM; 20 Mb de espaço livre em disco rígido; 
Leitor de CD-ROM (recomendado a 52x); Placa gráfica AGP 4Mb (milhares de cores a 
800x600); Placa de som (16 bit)
Público-alvo: A partir dos 8 anos
ISBN 978-972-0-67301-5

Zoologia
Fauna
Ambiente
Jogo educativo
Ensino básico
Educação pré-escolar

CDU 59

RESUMO Uma aplicação simples e atrativa que apresenta as “principais características de animais representativos 
das classes dos mamíferos, aves, anfíbios, répteis e peixes. Alerta para a importância da proteção e preservação das 
espécies. (...) Dezenas de vídeos, animações, sons e imagens. Inclui ainda 3 divertidos jogos - puzzle, pintura e cartas

Pereira, Luísa Álvares, 1954-

Escrever com as crianças: como fazer bons leitores e escritores: para crianças dos 0 aos 
12 anos / Luísa Álvares Pereira
Porto: Porto Editora, 2008, 160 p.
(Um passo em frente)
ISBN 978-972-0-34374-1

Leitura
Escrita
Estratégia da aprendizagem
Desenvolvimento da criança

CDU 371.3

RESUMO... [a problemática] do ensino da escrita a crianças, definindo princípios e esquemas didáticos que auxiliem o 
professor de Língua Portuguesa a construir respostas... apresenta-se um conjunto de conhecimentos e de reflexões a 
partir de investigações na área da escrita como objeto de trabalho na sala de aula [e] propostas de trabalho... adaptadas a 
diferentes contextos.

Silva, Suzana, coautora
Portugal. Ministério da Educação. Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, ed. com.

CD-Rumo à música [Documento eletrónico] / concp. do proj. e elab. cont. Suzana Silva e 
José Filipe Gonçalves Oliveira
Lisboa: ME. Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular [s.d.], 1 disco óptico 
(CD-ROM): som, color
NOTAS: Requisitos técnicos: Windows 98, 2000 ou XP; Pentium 111 a 1000 MHz ou superior; 
256 Mb Ram; Placa gráfica 32 Mb
Público-alvo: Para crianças a partir dos 6 anos
ISBN 978-972-742-256-2

Educação musical
Jogo educativo
Ensino básico

CDU 37
    78

RESUMO Este CD-ROM “visa promover competências específicas da área de Expressão Musical/ 1º ciclo do EB, num 
contexto de orientação inter e transdisciplinar (...) “

Santos, Arquimedes da Silva, 1921-

Da família à escola: perspetivas médico-pedagógicas / Arquimedes da Silva Santos
Lisboa: Livros Horizonte, D.L. 2002, 129, [5] p.
ISBN 972-24-1183-7
Psicologia do comportamento
Psicologia da educação
Sociologia da família
Insucesso escolar
Educação especial
Psicoterapia

CDU 159.923
início



Abrantes, José Carlos, coautor
Portugal. Ministério da Educação. Instituto de Inovação Educacional, prod.

Modos de ver [Documento eletrónico] percursos das notícias / [realiz.] José Carlos Abrantes; produção do Instituto de 
Inovação Educacional
Lisboa: I.I.E./M.E., 2001, 1 disco óptico (DVD) (ca. 35 min.): som, color
NOTAS: Cópia autorizada DGE/2014 no âmbito do apoio aos utilizadores do Centro de Documentação e Informação
Público-alvo: A partir dos 6 anos

Educação para os média
Meios de comunicação social
Filme educativo
Trabalho em equipa
Projeto educativo de escola
Interdisciplinaridade
Ensino básico
Ensino secundário

CDU 371.3

RESUMO “Filme realizado no âmbito do Programa “Boa Esperança, Boas Práticas”. Trata-se de um filme sobre a importância 
dos meios de comunicação social e o percurso da divulgação das notícias

Strecht, Pedro, 1966-

A minha escola não é esta: dificuldades de aprendizagem e comportamento em crianças e 
adolescentes / Pedro Strecht
Lisboa: Assírio e Alvim, 2008, 251, [2] p.
(Pelas bandas da psicanálise; 21)
ISBN 978-972-37-1338-1

Psicologia do comportamento
Psicologia da educação
Família
Insucesso escolar
Psicoterapia

CDU 159.923

Pires, Albano Lemos, coautor
Portugal. Ministério da Educação. Instituto de Inovação Educacional, prod. 
Santos, Maria Emília Brederode, 1942-, orient. cient.
90 minutos a correr [Documento eletrónico] / [realiz.] Albano Lemos Pires; produção do Instituto de Inovação 
Educacional; superv. Maria Emília Brederode Santos
Lisboa: I.I.E./M.E., 2001, 1 disco óptico (DVD) (ca. 21 min.): som, color
NOTAS: Cópia autorizada DGE/2014 no âmbito do apoio aos utilizadores do 
Centro de Documentação e Informação

Método de ensino
Educação cívica
Prática pedagógica
Filme educativo
Trabalho em equipa
Projeto educativo de escola
Interdisciplinaridade
Ensino básico
Ensino secundário

CDU 371.3

RESUMO “Filme realizado na escola EB2,3 Pedro Santarém e financiado pelo “Programa Boa Esperança, Boas Práticas” da 
responsabilidade do Instituto de Inovação Educacional. O filme, integrado no trabalho de uma turma (Área de projeto) mostra 
alguns dos princípios, processos e características da reorganização curricular. Para centrar as aprendizagens, introduziram-se 
novos tempos e novos espaços educativos. (...) “. Trata-se de um filme sobre a importância dos meios de comunicação social 
e o percurso da divulgação das notícias

Lima, Jorge Ávila de

Em busca da boa escola: instituições eficazes e sucesso educativo / Jorge Ávila de Lima
Porto: Fundação Manuel Leão, 2008, 440 p.
(Desenvolvimento profissional de professores; 2)
ISBN 978-989-8151-04-9

Gestão escolar
Sociologia da educação
Motivação

CDU 371.21

início



Pires, Albano Lemos, coautor
Silva, Maria João Vaz da, guião cinem.
Santos, Maria Emília Brederode, 1942-, orient. cient.
Costa, Ana Maria Bénard da, orient. cient.

Eles têm lugar no mundo [Documento eletrónico] / [realiz.] Albano Lemos Pires; produção 
Maria João Vaz da Silva; superv. Ana Maria Bénard da Costa
Lisboa: I.I.E./M.E., 2001, 1 disco óptico (DVD) (ca. 17 min.): som, color
NOTAS: Cópia autorizada DGE/2014 no âmbito do apoio aos utilizadores do Centro de 
Documentação e Informação
Textos: Ana Maria Bénard da Costa; Ideia e guião: Albano Lemos Pires, Maria João Vaz da Silva
Público-alvo: Essencialmente para alunos dos ensinos básico e secundário

Educação especial
Deficiência intelectual
Dificuldade de aprendizagem
Passagem à vida ativa
Ensino básico
Ensino secundário

CDU 376

RESUMO “A população com deficiência mental tem sido sempre a mais rejeitada”. Este filme, sobre a integração de crianças 
e jovens em escolas básicas e secundárias, dá testemunho dos “Currículos Funcionais para a Vida Ativa” como veículo 
indispensável para a preparação desses mesmos jovens na sociedade atual

Era uma vez um país [Documento eletrónico]: de Viriato à Padeira de Aljubarrota / [desenv. e editado] Porto Editora 
Multimédia
Porto: Porto Editora Multimédia, 2009, 1 disco óptico (DVD) + 1 guia de exploração
(História de Portugal explicada às crianças)
CONTÉM: Contém 1 guia de exploração (15 p.)
Público-alvo: A partir dos 4 anos
ISBN 978-972-0-65540-0

História
Aprendizagem
Jogo educativo
Ensino básico
Educação pré-escolar

CDU 946.9

RESUMO “Cinco histórias animadas em 3D conciliam, sem esforço, o bom humor e a seriedade de acontecimentos que ditaram 
o rumo de Portugal”

Horário
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