
 

Aquisições de maio 

Alcançando as estrelas JEFFERIES, Cindy 

Diário de um zumbi do Minecraft: uma família horripilante BOOKS, Herobrine 

Avaliação de universidades corporativas MARINELLI, Marcos 

Kátia boca de tambor: qualquer um, menos eu KRULIK, Nancy 

Desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil: temas para reflexão SARDENBERG, Amarílis Prado 

O cérebro que não sabia de nada: o que a neurociência explica sobre o 

misterioso, inquieto e totalmente falível cérebro humano BURNETT, Dean 

Transformação digital: repensando o seu negócio para a era digital ROGERS, David L.  

Clube da Tiara em mansões de Rubi: princesa Amy e a carruagem dourada FRENCH, Vivian 

Diário de um banana: caindo na estrada KINNEY, Jeff 

Diário de um banana: dias de cão  KINNEY, Jeff 

A árvore do Beto ROCHA, Ruth 

A teoria de tudo: a extraordinária história de Jane e Stephe Hawking HAWKING, Jane 

A maior paixão do mundo: a história da freira Mariana Alcoforado e suas 

cartas de amor proibido CYR, Myriam 

Menina bonita do laço de fita MACHADO, Ana Maria 

Diário de um banana: a gota d'água KINNEY, Jeff 

De volta ao jogo REZENDE, Pedro Afonso 

Pais responsáveis educam juntos POLI, Cris 

Afetos e emoções no dia-a-dia da educação infantil NAVARRO, M. Carmem Díez 

Só brincar? O papel do brincar na educação infantil MOYLES, Janet R. 

As necessidades essenciais das crianças: o que toda criança precisa para 

crescer , aprender e se desenvolver BRAZELTON T. Berrry 

Criatividade FERNANDES, Maury Cardoso 

Uma história da infância HEYWOOD, Colin 

Educação infantil no tempo presente MEIRA, Marcos Antônio 

Introdução à sociologia da educação OLIVEIRA, Pérsio Santos de 

A escola do trabalho e o trabalho da escola FRANCO, Luiz Antonio de Carvalho 

Educação e cidadania: quem educa o cidadão? BUFFA, Ester 

O que é pós-moderno SANTOS Jair Ferreira dos 

Formação de professores: pensar e fazer ALVES, Nilda 

Sobre a pedagogia COCK, Francisco 

Professora sim tia não FREIRE, Paulo 

O paradigma educacional emergente MORAES, Maria Cândida 

Multiculturalismo mil e uma faces da escola TRINDADE, Azoilda Loretto da 

Quando eu for grande quero ir à primavera PACHECO, José 

Ação integrada LUCK, Heloísa 

As relações interpessoais na formação de professores ALMEIDA, Laurinda Ramalho de 

A criança, o lar e a escola WEIL, Perre 

Educação integral uma educação holística para o século XXI YUS, Rafael 

Caixa de  colagens BASTOS FILHO, Audir 

As letras falantes LESSA, Orígenes 

O bom professor e as prática CUNHA, Maria Isabel da 

Três ensaios sobre a Teoria  da sexualidade FREUDM SGMNFD 

Estratégia competitiva PORTER, Michael  E. 

 

Políticas de desenvolvimento rural territorial: desafios para construção 

de um marco jurídico normativo MIRANDA, Carlos  

Novos desafios da política na América do Sul e na União Europeia THEMOTEO, Reinaldo J.  


