
B I B L I O T E C A  P R O F E S S O R  P E D R O
V A L É R I O

Informativo  Nº  03

Indicações de Leitura
Durante Isolamento

Social



A Biblioteca Virtual é um acervo digital composto
por milhares de títulos que abordam diversas áreas
do conhecimento, tais como:  administração,
marketing, engenharia, direito, letras, economia,
computação, educação, medicina, enfermagem,
psiquiatria, gastronomia, turismo, entre
outras.    Além dos títulos editados pela Pearson, a
plataforma conta com títulos de 16 editoras
parceiras: Manole, Contexto, Intersaberes, Papirus,
Casa do Psicólogo, Ática, Scipione, Companhia das
Letras, Educs, Rideel, Jaypee Brothers, Aleph,
Lexicon, Callis, Summus e Interciência.

Acesse: https://plataforma.bvirtual.com.br/Account/Login?
redirectUrl=/
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O Mundo Como Eu Vejo 

Autor(a): Leandro Karnal 

Descrição: O professor e historiador 

Leandro Karnal tem sido uma voz 

dissonante em meio a uma sociedade tão 

turbulenta. Sem medo das polêmicas, 

Karnal é partidário do conflito sem 

recorrer ao confronto. Dotado de uma 

inteligência irônica, mas, ao mesmo 

tempo, gentil e cuidadosa, Karnal nos 

apresenta uma nova forma de debater: 

através do afeto. 

 

Em sua obra "O Mundo como eu vejo", o 

professor Karnal sintetiza sua experiência 

profissional e pessoal em crônicas que 

abordam temas diversos e que refletem 

sobre questões sociais, políticas, éticas, 

religiosas e emocionais. 

 

A Amiga de Leonardo da Vinci 

Autora: Antonio Cavanillas de Blas 

Descrição: O Livro “A amiga de 

Leonardo da Vinci” é uma ficção histórica 

que encanta e entusiasma o leitor pelo 

texto simples, pelos fatos históricos 

importantes que ilustram a narrativa, por 

imergir o leitor no brilhante processo 

criativo de Leonardo Da Vinci e por nos 

apresentar um mundo em ebulição sob a 

perspectiva de mulheres fortes, firmes e 

muito a frente de seu tempo. 
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Sentimentos que Causam Stress 

Autor(a): Marilda Lipp 

Descrição: Ciúme, raiva, inveja, 

frustração e medo são sentimentos 

presentes no dia a dia de grande parte das 

pessoas, os quais podem gerar situações de 

stress intenso. Esse livro visa ajudá-lo a 

lidar com esses e outros sentimentos - 

como ansiedade, melancolia, tristeza, 

euforia, mágoa, baixa autoestima e 

sentimento de perda, além dos decorrentes 

de situações traumáticas -, a fim de lhe 

proporcionar bem-estar pela mudança de 

hábitos de vida. 

 

Comunicação e Expressão 

Autora: Daniela Duarte Ilhesca 

Descrição: Neste livro, você encontra o 

conteúdo fundamental para compreender 

as noções principais de texto escrito e 

texto falado, além das principais 

diferenças entre eles. Ao longo de dez 

capítulos, são estudadas os principais 

temas referentes à comunicação eficaz por 

meio da escrita em língua portuguesa. 

Além de ter contato com as noções 

centrais sobre texto e textualidade, você 

poderá também explorar tópicos 

importantes referentes ao suporte 

gramatical necessário para a tarefa da 

escrita. Comunicação e expressão 

apresenta temas de grande interesse, 

como: variações linguísticas e sua 

importância para o falante nativo; níveis e 

funções da linguagem; coesão do texto 

escrito; coerência textual. 
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Escrita Criativa: O Prazer da 

Linguagem 

Autor(a): Renata Di Nizo 

Descrição: Sim, todos podem escrever 

bem – e, principalmente, gostar de 

escrever. Neste livro, Renata Di Nizo 

oferece numerosas técnicas de 

criatividade que possibilitam a descoberta 

do potencial criativo – muitas vezes oculto 

por uma rotina cansativa e a falta de 

estímulos adequados. Indicado para todas 

as pessoas que desejam se comunicar 

melhor por escrito, especialmente 

profissionais, acadêmicos e estudantes. 

 

A Ciência de Ser Feliz 

Autora: Susan Andrews 

Descrição: Os estudos sobre o que gera 

felicidade no ser humano cresceram 

vertiginosamente nas últimas décadas, 

mostrando que a ciência pode ser grande 

aliada na discussão do assunto. Baseada 

em amplas pesquisas, a dra. Susan 

Andrews aponta aqui os fatores que 

realmente aumentam nossa Felicidade 

Interna Bruta (FIB) e lista princípios 

eficazes que tornam nosso cotidiano mais 

pleno, como fazer o bem, praticar ioga, 

aprofundar a respiração, estreitar os laços 

afetivos e meditar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonte: OMS

#StopTheSpread

Evite a propagação do COVID-19 em

7 PASSOS

Lave suas mãos com frequência

Ao tossir, cubra sua boca com o cotovelo ou um lenço

Evite tocar seus olhos, nariz e boca

Evite aglomerações e não faça contato
com ninguém que apresente febre ou tosse

Fique em casa se você não se
sentir bem

Se você tiver febre, tosse ou
dificuldade para respirar,
procure um médico
— mas ligue antes

Busque informações em
fontes confiáveis
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