
Como anda sua leitura em tempos de distanciamento social?

Biblioteca FADERS – Acessibilidade e Inclusão (Karine Westphal Campos Teichmann, Maria

Helena Martins Ribeiro, Maria de Fátima Gonçalves Lompa e Sandramar das Neves)

A frase dita  pelo escritor  francês Gustave Flaubert,  “Leia para viver”,

demonstra que, desde a antiguidade, os livros se mostram como uma parte

muito importante da vida dos indivíduos. Um bom livro tem a capacidade de

transformar o leitor em uma pessoa mais criativa, mais culta e, principalmente,

em um indivíduo mais feliz. O mundo de histórias fictícias se torna uma forma

de escapar do universo de histórias reais, que muitas vezes são as vilãs do

nosso dia a dia, já que acabam estendendo o nosso “felizes para sempre” por

mais páginas. Entretanto, ao mergulharmos no mundo das palavras, aquilo que

é real desaparece, permanecendo somente a alegria da leitura. Por isso, nesse

momento de incertezas e ansiedade pelo qual estamos passando, procure ler

diversos livros, de qualquer escritor, de qualquer gênero e de qualquer tipo...

Assim, você poderá entrar em um universo que nos permite esquecer nossos

problemas por, pelo menos, algumas páginas.

A Biblioteca Técnica e infantil da FADERS – Acessibilidade e Inclusão,

em tempos de confinamento para a proteção e prevenção ao novo coronavírus,

selecionou algumas obras interessantes para você e deixa aqui também a dica

para  entrar  no  Portal  Domínio  Público

(http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp),  site

acessível que disponibiliza mais de 500 obras em cada tipo de mídia (texto,

som, imagem e vídeo).  Abrace esta ideia!!! 

Sugestões de Obras:

Adulto

"Afetos Ferozes", Gornick, Vivian Ed. Todavia

"Pouco Amor não é Amor", Rodrigues, Nelson Ed. Companhias das Letras.

"Novembro 9", Hoover, Colleen Ed. Galera

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


Infanto Juvenil

"Percy Jackson e o Ladrão de raios", Riordan, Rick Ed. Intrínseca 

"A Seleção" Cass, Kiera Ed. Seguinte

"A Garota das Laranjas", Gaardner, Jostein Ed. Seguinte

"A Droga da obediência", Bandeira, Pedro Ed. Moderna 

"Ímpar", Cunha, Marcelo Carneiro da Ed. Projeto 

Infantil

"O  Escudo  Protetor  Contra  o  Rei  Vírus",  Del  Canto,  Guadalupe  Ed.  Salud

Mental Perinatal

"A Cama que Sonhava", Teles, Carlos Queiróz Ed. Moderna

"O Fantástico Mistério de Feiurinha", Bandeira, Pedro Ed. Moderna 

"Kiki e Jax: A Magia da Amizade", Kondo, Marie Ed. Nova Fronteira

"A Casa", Coleção Arca de Noé " Ed. Companhia das Letrinhas

"Poupou", Taitelbaum, Paula Ed. Piu

"Princesas Escalam Montanhas?", carvalho, Rafaela Ed. Matrescência 

 


