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Livros para adultos 

 

 
O que sentem os nossos filhos? 

Kenneth Barish 
 
Compreender as emoções dos nossos filhos e integrar 

essa sabedoria na educação que lhes damos é a chave 
para recuperar a alegria da parentalidade e a paz em 
família. 

Neste livro, Kenneth Barish mostra como manter a 
qualidade das relações familiares e educar as crianças 

de modo a sentirem-se consigo mesmas, mas também 
capazes de perceber as necessidades e sentimentos dos 
outros. 

São ainda apresentadas formas de resolver muitos dos 
dilemas do dia a dia: criação de regras e limites, fazer os trabalhos de casa, 

ir dormir, perder e ganhar, a dificuldade das crianças em falar com os pais, 
as birras, a falta de motivação e ainda o tempo dedicado à televisão e à 
internet. 

 
Fonte: Sinopse extraída do documento 

 
 
 

Vozes de Chernobyl 

Svetlana Alexievich 
 
A 26 de abril de 1986, Chernobyl foi palco do pior 

desastre nuclear de sempre. As autoridades soviéticas 
esconderam a gravidade dos factos da população e da 

comunidade internacional, e tentaram controlar os 
danos enviando milhares de homens mal equipados e 

impreparados para o vórtice radioativo em que se 
transformara a região. O acidente acabou por 
contaminar quase três quartos da Europa. Numa prosa 

pungente e desarmante, Svetlana Alexievich dá voz a 
centenas de pessoas que viveram a tragédia: desde 

cidadãos comuns, bombeiros e médicos, que sentiram na pele as violentas 
consequências do desastre, até as forças do regime soviético que tentaram 
esconder o ocorrido. Os testemunhos, resultantes de mais de 500 entrevistas 

realizadas pela autora, são apresentados através de monólogos tecidos entre 
si com notável sensibilidade, apesar da disparidade e dos fortes contrastes 

que separam estas vozes. 
 
Fonte: Sinopse extraída do documento 
 



Bicoming: A minha história 

Michelle Obama 

 
Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-
dama dos Estados Unidos.  

Com uma vida repleta de importantes realizações, 
Michelle Obama se consolidou como uma das mulheres 

mais icónicas e cativantes de nosso tempo. Como 
primeira-dama dos Estados Unidos — a primeira afro-
americana a ocupar essa posição —, ela ajudou a criar 

a mais acolhedora e inclusiva Casa Branca da história. 
Ao mesmo tempo, se posicionou como uma poderosa 

porta-voz das mulheres e meninas nos Estados Unidos 
e ao redor do mundo, mudando drasticamente a forma como as famílias 
levam as suas vidas em busca de um modelo mais saudável e ativo, e se 

posicionando ao lado de seu marido durante os anos em que Obama presidiu 
os Estados Unidos em alguns dos momentos mais angustiantes da história do 

país. Ao longo do caminho, ela ensinou alguns passos de dança, arrasou no 
Carpool Karaoke e criou duas filhas responsáveis e focadas, apesar do 

impiedoso olhar dos mídia. 
Nas suas memórias, um trabalho de profunda reflexão e com uma narrativa 
envolvente, Michelle Obama convida os leitores a conhecer o seu mundo, 

descrevendo as experiências que a moldaram — da infância na região de 
South Side, em Chicago, e os seus anos como executiva, tentando equilibrar 

as demandas da maternidade e do trabalho, ao período que passou no 
endereço mais famoso do mundo. Com honestidade e uma inteligência 
aguçada, ela descreve os seus triunfos e as suas decepções, tanto públicas 

como privadas, e conta toda a sua história, conforme a viveu — em suas 
próprias palavras e em seus próprios termos. Reconfortante, sábio e 

revelador, “A minha história” traz um relato íntimo e singular, de uma mulher 
com alma e consistência que desafiou constantemente as expectativas — e 
cuja história nos inspira a fazer o mesmo. 

 
Fonte: Travessa 

https://www.travessa.com.br/minha-historia-1-ed-2018/artigo/6db7244c-
8729-4c8a-b5d7-84798a617549 
 

Livros infantojuvenis 

 
O segundo livro da selva 

Rudyard Kipling 

O Segundo Livro da Selva, em nova tradução feita 
especialmente para esta edição, inclui cinco histórias 
com uma das personagens mais famosas de Kipling, 

Mogli, o jovem criado por lobos; bem como os contos 
"O Milagre de Purun Bhagat", "Os Cangalheiros" e 

"Quiquern", todos fazendo parte da edição original. O 
talento de Rudyard Kipling tem aqui, uma vez mais, 
como disse Somerset Maugham, a sua mais consumada 

expressão. 



Fonte: Almedina 

https://www.almedina.net/o-segundo-livro-da-selva-1564050944.html 
 

 
 
 

Rosa, minha irmã Rosa 

Alice Vieira 
 
Mariana é filha única e tem dez anos quando Rosa nasce e 

acaba se tornando o centro das atenções. Agora ela tem 
que dividir tudo com a irmã: o quarto, o tempo dos pais, o 

afeto da família. Com poesia e um leve toque de humor, a 
escritora portuguesa Alice Vieira presenteia-nos com um 
texto primoroso e sensível que trata das contradições e 

singularidades que permeiam as relações familiares. 
 

Fonte: Positivo 
http://www.editorapositivo.com.br/literatura/livros/rosa-minha-irma-rosa/ 

 
 
 

 

A fábrica de chocolate do Senhor Coelho 
Elys Dolan 

 
Queres saber como se fazem os famosos ovos de 
chocolate? Então sê bem-vindo à Fábrica de 

Chocolate do Senhor Coelho! Aqui trabalham 
muitas galinhas que comem enormes 
quantidades de chocolate para chocarem ovos de 

chocolate (quem diria que é mesmo assim que se 
fazem…). Tudo funciona relativamente bem até 

ao momento em que o ganancioso Senhor Coelho 
decide aumentar a produção, para assim aumentar os lucros. Será que as 
galinhas vão gostar do seu plano, ou mesmo aguentar o novo ritmo esgotante 

de trabalho? Um livro hilariante, brilhante e cheio de pequenos pormenores, 
ideal para os futuros empresários do mundo — as crianças! —, mas com uma 

história na qual os adultos também se reconhecerão. 
 
Fonte: Almedina 
https://www.almedina.net/a-f-brica-de-chocolate-do-senhor-coelho-1563975335.html 
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A marcha dos pinguins 
Real. Luc Jacquet 
 
A cada inverno na Antártica, o local mais inabitável da Terra, 
milhares de pinguins imperadores abandonam a segurança do 
oceano e sobem para a terra congelada, na intenção de iniciar 
uma longa jornada rumo ao interior. Em fila indiana, os pinguins 
marcham para o terreno de reprodução tradicional da espécie. 
As fêmeas permanecem no local apenas o tempo necessário 
para a procriação, iniciando logo após sua viagem de retorno 
através de 200 quilômetros de gelo rumo ao mar cheio de peixes. 
Os imperadores machos permanecem para guardar e chocar os 

ovos. Após 4 meses, nos quais os machos nada comem, os ovos começam a eclodir e 
os filhotes a nascer. Entretanto, eles apenas conseguem sobreviver por 48 horas sem 
comida, dependendo do retorno dos imperadores fêmeas ao local, que precisam trazer 
comida do oceano. 
 

Fonte: Adoro Cinema 
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-57615/ 
 

 

 
A carrinha mágica no Ártico 

 
Arrisca-te! Suja-te! 
Faz uma viagem de estudo! 

Estes são os conselhos da professora Frizzle enquanto 
embarca em mais uma excitante viagem na Carrinha 
Mágica. 

Na cratera de um vulcão, no sistema solar, ou fazendo 
um bolo, a professora Frizzle e a sua Carrinha Mágica vão 

a qualquer sítio debaixo do Sol para uma nova, fantástica 
e divertida aventura. 

 

Fonte: Fnac 
https://www.fnac.pt/A-Carrinha-Magica-no-Artico/a717109 
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