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Estes registos bibliográficos correspondem a alguns dos documentos mais relevantes entrados recentemente no
CDIE. Para uma informação mais exaustiva, por favor consulte http://sibme.sec-geral.mec.pt ,restringindo à DGE.
Tironi, Manuel, ed. lit.
Rodriguez-Giralt, Israel, ed. lit.
Guggenheim, Michael, ed. lit.
Disasters and politics: materials, experiments, preparedness / [ed.lit.] Manuel Tironi, Israel Rodriguez-Giralt,
Michael Guggenheim
Oxford: Editorial Board of the Sociological Review, 2014, 252 p.
ISBN 978-1-118-53139-6
Política
Sociologia
Debate
CDU 32

Barreira, Jorge, co-autor
Patrão, Isabel Cristina Santos Silva, prod.
Ruivo, Lurdes, prod.
Pinto, Maria de Lurdes Silva, prod.
Água e ar [Documento eletrónico]: suportes de vida / realiz. de Jorge Barreira; prod. Isabel Patrão, Lurdes Ruivo, Maria de
Lurdes Pinto
Vila Nova de Gaia: Estrutura de Projecto do Ensino Básico Mediatizado, 1995, 1 disco óptico (DVD) (ca. 19 min.): som, color
(Ciências da Natureza
Cópia autorizada DGE/2014 no âmbito do apoio aos utilizadores do Centro de Documentação e Informação
Título retirado do ecrã de abertura
Autores: Isabel Patrão, Lurdes Ruivo, Maria de Lurdes Pinto
Multimédia
Recursos naturais
Protecção do ambiente
Ciências da natureza
Ensino básico 3º ciclo
Ensino básico 2º ciclo
CDU 502
RESUMO “ (...) Os seres vivos interagem com o meio não-vivo e estão dele dependentes. A água e o ar são parte desse meio
não-vivo e constituem suportes para a vida na Terra. (...) A atmosfera vital para o Homem, é importante que ele tome medidas
no sentido da sua protecção.”

Grilo, Rosa Maria Martins Albarran
Vilhena, Maria da Conceição Gomes dos Ramos, orient. tese
Orientações curriculares para a educação pré-escolar [Texto policopiado]:
implicações na prática pedagógica / Rosa Maria Martins Albarran Grilo; [orient.] Conceição Vilhena
Lisboa: [s.n.], 2001, 89, [12] p.: il., anexos
Dissertação do Curso de Estudos Superiores Especializados - Investigação em Educação, apresentada à Escola
Superior de Educação João de Deus [CESE]
Educação pré-escolar
Currículo
Conteúdo da aprendizagem
Prática pedagógica
Tese
CDU 372.3
Chartrand, Diane, co-autor
Canadá. Office National du Film, prod.
Armadilha fatal [Documento eletrónico] / realiz., argumento e animação de Diane Chartrand; Office National du Film du
Canada
Leiria: Flamínia, 2004, 1 disco óptico (DVD) (ca. 7 min.): som, color
(Direitos ao coração)
Filme de animação sem palavras
Cópia autorizada DGE/2014 no âmbito do apoio aos utilizadores do Centro de Documentação e
Informação
Título retirado do ecrã de abertura
Para maiores de 12 anos
Direitos humanos
Educação cívica
Adolescente
Ensino básico 3º ciclo
Ensino secundário
CDU 37.035
RESUMO (...) “Tratando-se de um dos grandes males da nossa sociedade, o suicídio continua,
infelizmente, bem presente no quotidiano de todos nós. Este é um filme que trata do direito
inerente de toda a criança à vida e o dever de qualquer Estado em assegurar o seu desenvolvimento”
Encontro Nacional da Associação de Profissionais de Educação de Infância, 1, Lisboa, 1985
Associação de Profissionais de Educação de Infância, org. conf.
Que realidade? Que perspectivas?/[org.] Associação de Profissionais de
Educação de Infância
Lisboa: APEI, 1985, [234] p
O 1º Encontro Nacional de Educação de Infância decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian de 15 a 19 de Abril de
1985
Educação pré-escolar
Teoria da educação
Desenvolvimento da criança
Relação pais-escola
Portugal
CDU 372.3 (469)
Cousteau, Jacques-Yves, 1910-1997, co-autor
Cousteau, Jean-Michel, co-autor
Soh, John, prod.
Lopes, Ana Isabel P. S. S. Carvalho
Vilhena, Maria da Conceição Gomes dos Ramos, orient. tese
Representações sociais e atitudes dos pais perante o jardim-de-infância numa comunidade rural [Texto policopiado] /
Ana Isabel P. S. S. Carvalho Lopes; [orient.] Conceição Vilhena
Lisboa: [s.n.], 2000, 135 p.: il., anexos
Dissertação do Curso de Estudos Superiores Especializados - Gestão [de] escola, apresentada à Escola Superior de
Educação João de Deus [CESE]
Educação pré-escolar
Estudo de caso
Aprendizagem
Prática pedagógica
Relação pais-escola
Tese
CDU 372.3

início

Cousteau, Jacques-Yves, 1910-1997, co-autor
Cousteau, Jean-Michel, co-autor
Soh, John, prod.
Rios de ouro [Documento eletrónico] / realiz. de Jean-Yves [sic] Cousteau, Jean Michel Cousteau; produção de John
Soh
Lisboa: Lusomundo, 1991, 1 disco óptico (DVD) (ca. 52 min.): som, color
(Cousteau. A Amazónia)
Cópia autorizada DGE/2014 no âmbito do apoio aos utilizadores do Centro de Documentação e Informação
Filme falado em português
Título retirado do ecrã de abertura
Multimédia
Para maiores de 12 anos
Educação ambiental
Protecção do ambiente
Ciências da natureza
Biologia humana
Ensino básico
Ensino secundário
América do Sul
CDU 502
RESUMO “ (...) O Homem, rei dos predadores: destruidor de fauna, rapace da flora, assassino dos outros homens. O
homem, fera voraz que se deixa subjugar pelo pior dos patrões: o ouro (...) “
Johnson, Louise, co-autor
Canada. Office National du Film, prod.
Quando a poeira assentar [Documento electrónico] / realiz., argumento e animação de Louise Johnson; prod. Office
National du Film du Canada
Leiria: Flamínia, 2001, 1 disco óptico (DVD) (ca. 7 min.): som, color
(Resolver conflitos)
Filme de animação sem palavras e premiado em Montreal, Oakland, Rimouski,
Chicago e Saskatoon
Cópia autorizada DGE/2014 no âmbito do apoio aos utilizadores do Centro de Documentação
e Informação
Título retirado do ecrã de abertura
Para maiores de 6 anos
Relações humanas
Comunicação
Educação cívica
Solução de conflitos
Educação pré-escolar
Ensino básico
CDU 316.48
RESUMO “Este filme aborda, com um humor surpreendente, a temática do conflito e sua resolução nos problemas
quotidianos. Destina-se a todas as idades e revela a importância da comunicação, como elemento fundamental na vida
em sociedade. (...) “
Goldsmith, Smith, co-autor
Canada. Office National du Film, prod.
O homem que adorava máquinas [Documento eletrónico] / realiz., argumento e animação de Sidney Goldsmith; prod.
Office National du Film du Canada
Leiria: Flamínia, 2001, 1 disco óptico (DVD) (ca. 10 min.): som, color
Filme de animação falado em português
Cópia autorizada DGE/2014 no âmbito do apoio aos utilizadores do Centro de Documentação
e Informação
Título retirado do ecrã de abertura
Para maiores de 6 anos
Recursos naturais
Protecção do ambiente
Educação cívica
Educação pré-escolar
Ensino básico
Ensino secundário
CDU 502
RESUMO “Através de uma história simples de um homem e do seu cão, este filme explica uma lei importante da
física: a segunda lei da termodinâmica, a entropia. Diz-nos que, cada vez que ocorre uma transformação, uma certa
quantidade de energia é convertida em energia inutilizável. Entropia é o termo utilizado para descrever a quantidade de
energia desperdiçada. (...) “

início

Lage, Maria Otília Pereira, ed. lit.
Correspondência: Jorge de Sena e Mécia de Sena «Vita Nuova» (Brasil, 1959-1965) / [org.] Maria Otília Pereira
Porto: Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória»: Afrontamento, 2013, 294 p.
(Fontes; 5)
ISBN 978-989-8351-21-0
Literatura
Correspondência
Século vinte
CDU 869.0 Jorge de Sena, 1919-1978
Greelman, Graham, co-autor
Hickman, David, co-autor
British Antarctic Survey [of] Cambridge, prod.
Antártida [Documento eletrónico]: a última fronteira / realiz. Graham Greelman, David Hickman; [colab.] British [sic] Antarctic
Survey de Cambridge; [prod.] Anglia Television
Lisboa: Lusomundo, 1992, 2 discos óticos (DVD) (ca.120 min.): color., som
Filme legendado em português
Cópia autorizada DGE/2014 no âmbito do serviço de apoio aos utilizadores do Centro de Documentação e Informação em
Educação
Supervisão: Richard Laws
CONTÉM DVD V.1: A última grande paisagem da terra. - ca. 53 min. - DVD V.2: Uma bomba relógio do meio ambiente. - 53
min
Para maiores de 6 anos
Protecção do ambiente
Geologia
Biologia
Geografia
Ensino básico
Ensino secundário
Antárctica
CDU 502
RESUMO “ (...) Conhecer geologicamente e biologicamente esta última grande paisagem da Terra - a Antártida. Após uma
curta referência histórica a todo o processo de descobrimento... aprofundaremos a composição biológica das suas espécies
(...). Em várias expedições de investigação concluiu-se que “o buraco do Ozono que se forma sobre a Antártida em cada
Primavera, surpreendeu a indiferença ecológica do Homem”
Crowther, Jonathan, ed. lit.
Kavanagh, Kathryn, ed. lit.
Oxford guide to british and american culture: for learners of english / [ed.lit.] Jonathan Crowther, Kathryn Kavanagh
Oxford: University Press, cop. 1999, 599 p. (2 colun.)
ISBN 0-19-431332-8
Dicionário
Vocabulário
Enciclopédia
Inglês
CDU 03:802.0
Instituto de Estudos Superiores Militares
Afonso, Carlos Augusto dos Santos, 1854-1922, co-autor
Entre a República e a Grande Guerra : breves abordagens às instituições militares portuguesas /
Instituto de Estudos Superiores Militares; coord. Carlos Afonso
Lisboa: Centro de Investigação de Segurança e Defesa, 2014, 68 p.
(Cadernos do IESM)
ISBN 978-972-95256-7-4
História
Militar
Investigação institucional
CDU 355.48 (469)
European Schoolnet, ed. lit.
Rede Insafe, ed. lit.
A rede que queremos / European Schoolnet; colab. rede Insafe
Porto: European Schoolnet, 2014, 49, [1] p.
ISBN 978-949-1440-42-7
Competência informática
TIC
Rede de informação
CDU 366.636

início

Maylone, Bill, co-autor
Canada. Office National du Film, prod.
O esqueleto mecânico [Documento eletrónico] / realiz. e argumento de Bill
Maylone; Office National du Film du Canada
Lisboa: Atlantis: Asa, distrib., cop 1992, 1 disco óptico (DVD) (ca. 10 min.): som, color
(Ver... imaginar... perguntar)
Filme sem palavras
Cópia autorizada DGE/2014 no âmbito do apoio aos utilizadores do Centro de Documentação e Informação
Título retirado do ecrã de abertura
Para maiores de 6 anos
Educação ambiental
Educação cívica
Interdisciplinaridade
Ensino básico
Ensino secundário
CDU 502
RESUMO (...) “Este filme estimula as crianças a estabelecer relações de estrutura/função através de processos de observação,
comparação e classificação. Este filme desenvolverá o natural interesse da criança pelo meio envolvente, ao mostrar que os
objectos fabricados pelo homem são inspirados em estruturas naturais.”
Doucet, Robert, co-autor
Figueiredo, Daniela, invest.
Rodrigues, Christelle, trad.
E agora... nova vida [Documento electrónico] / realiz., argumento e animação de Robert Doucet; prod. Office National du Film du
Canada
Leiria: Flamínia, 2001, 1 disco óptico (DVD) (ca. 9 min.): som, color
Filme de animação falado em português e premiado em Chicago
Cópia autorizada DGE/2014 no âmbito do apoio aos utilizadores do Centro de Documentação e Informação
Título retirado do ecrã de abertura
Revisão científica e pedagógica: Daniela Figueiredo; Tradução: Christelle
Rodrigues
Para maiores de 6 anos
Relações interpessoais
Ocupação dos tempos livres
Participação cívica
Idoso
Aposentação
CDU 316.356
RESUMO “Este filme animado, aborda a temática da vida depois da actividade profissional, focando a atenção nas inúmeras
possibilidades existentes ou necessárias de ser criadas com vista a garantir um pleno gozo desta nova etapa da vida: a
reforma. (...) “

início
Horário
dias úteis das
10 às 13 h
14 às 17.30h
Ministério da Educação e
Ciência
Direção-Geral da Educação

