n01 . nov 2010

BIBLIOTECAR

escola secundária c/3º ceb dr. joaquim de carvalho
Equipa da Biblioteca Escolar . Quem somos

MISSÃO

da Biblioteca Escolar
“A biblioteca escolar promove
serviços de apoio à aprendizagem aos membros da comunidade escolar, oferecendo-lhes
a possibilidade de se tornarem
pensadores críticos e efetivos
usuários da informação, em
todos os formatos e meios.”

Professora Bibliotecária
| Júlia Seiça . Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Equipa coadjuvante
| Ana Paula Índio . Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
| Jorge Romão . Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
| Madalena Monteiro . Departamento de Ciências Sociais e Humanas
| Manuel Coelho . Departamento de Línguas
| Anabela Ângelo . Assistente Operacional

in Manifesto IFLA/UNESCO
para Biblioteca Escolar

Professores Colaboradores
| OPTE

O que oferecemos
Serviços de Apoio ao utilizador
Serviços Técnicos

O que fazemos
Guias
| Estrutura formal de um trabalho
| Referências bibliográficas
Boletim bibliográfico
| Astronomia
| Educação para a saúde

O cão dos Baskervilles . uma aventura de Sherlock Holmes
A orquidea & o beija-flor . sobrevoando as questões sexuais dos jovens
O que me está a acontecer
Eu sou 100% assim
Manual de socorrismo
Crónicas da adolescência
Paixão . e outros usos para hormonas em excesso
Sou uma adolescente!
Sou um adolescente!
Guia da vida sexual da malta nova
Afectividade na adolescência . sexualidade e educação para os valores
Livro
O pacto . o crime de ter nascido
Algumas crónicas
Crónicas de guerra: Da Crimeia a Dachau
Explicações de português
Os meus problemas
A pluma caprichosa
Livro de crónicas . crónicas
Terceiro livro de crónicas . crónicas
Segundo livro de crónicas
A rapariga que roubava livros
O detective esqueleto . por favor, não tentes isto em casa!!!
O detective esqueleto . um detective invulgar e uma adolescente
atrevida numa aventura do outro mundo!

Mariana e Manuel . gémeos em sarilhos
Cão espião 2
Cão espião à solta
Caymon, o cão infernal
Material não livro . DVDs
Avatar
Idade do gelo 3
Geração Fast Food
Milk
Blade Runner
Voz . Vídeo Poemas em língua portuguesa
Barry Lyndon
Gladiador
Escola de Rock
Ao abrigo do VIH e da SIDA
O que é que queres dizer com isso?
Crescer Mudanças

Novidades

Material livro . Monografias – Livros

Aconteceu
Comemorações
Dia das Línguas
| Cartazes
Dia Mundial da Música
| Banda Sinopse
| Alunos do Conservatório
Dia Mundial da Alimentação
| Apresentação de powerpoint
| Roda dos alimentos - PES/ES
Dia Mundial da Animação
| Cartazes
| Projecção de filmes de animação

Roda dos alimentos

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares
| Formação de utilizadores
- 7º ano de escolaridade

| Formação de utilizadores
- 10º ano de escolaridade

| Formação de utilizadores

Acontecimentos

- Professores

A acontecer
Natal
| nascer criança

design | Paula Santos . Departamento de Expressões e Tecnologias

Era uma vez...
Contactos

Escola Secundária c/3º CEB Dr. Joaquim de Carvalho
BIBLIOTECA ESCOLAR
blogue | http://netbiblioesjcff.blogspot.com . e-mail | netbiblio.esjcff@gmail.com

