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Sinopse: A aprendizagem da leitura é uma competência com-

plexa, que requer a conversão de grafemas nos fonemas corres-

pondentes, envolvendo um adequado funcionamento de diversas 

funções neuro cognitivas e a ativação de diferentes substratos 

neuronais. Para as crianças com Dislexia esta aprendizagem é 

particularmente difícil, morosa e, muitas vezes, frustrante, provo-

cando um crescente desinteresse pelo processo geral da aprendi-

zagem e um risco acrescido de insucesso escolar.  

Dislexia : teoria, avaliação e 

intervenção  

coord. Octávio Moura, Marcelino 

Pereira, Mário R. Simões 

Editora Pactor 

2018 

  Sala de Adultos  

Paixão por costura : 35 pro-

jetos de costura passo a 

passo  

Nicky Trench 

Mel Editores 

2012 

Sinopse: Quer personalizar o quarto, a cozinha ou a sala com 

elementos decorativos simultaneamente originais e encantado-

res? A falta de inspiração ou de recursos já não é uma desculpa 

aceitável para não concretizar este objetivo, dado que Paixão por 

Costura reserva para si nada menos do que 35 projetos alician-

tes, entre os quais se contam colchas, mantas, toalhas, almofa-

das, bolsas, carteiras e aventais. Se estiver reticente em abraçar 

este desafio de decoração, temendo não ter experiência suficien-

te, lembramos-lhe que o livro explica as várias técnicas de quilting 

e patchwork no seu capítulo final..  

Educar pela positiva : um guia 

para pais e educadores  

Nuno Pinto Martins 

Editora Bertrand 

2019 

Sinopse: Educar sem gritos nem castigos: missão 

(im)possível? Estratégias simples e eficazes, com exemplos práti-

cos e reais, para superar os desafios da educação. Educar pela 

Positiva é um guia para apoiar pais e educadores na mais exigen-

te e emocionante das missões: educar. Com uma linguagem sim-

ples e acessível, o autor desmonta as razões por detrás do mau 

comportamento, apela à reflexão e apresenta um conjunto de 

dicas, estratégias e poderosas ferramentas para uma relação 

mais efetiva (e afetiva) com as crianças. .. 



 

 

Sinopse: Esta é a história assombrosa do tatuador de Aus-

chwitz e da mulher que conquistou o seu coração - um dos episó-

dios mais extraordinários e inesquecíveis do Holocausto. Em 

1942, Lale Sokolov chega a Auschwitz-Birkenau. Ali é incumbido 

da tarefa de tatuar os prisioneiros marcados para sobreviver - 

gravando uma sequência de números no braço de outras vítimas 

como ele - com uma tinta indelével. Era assim o processo de 

criação daquele que veio a tornar -se um dos símbolos mais po-

derosos do Holocausto.   

Sinopse: Um cientista chinês anuncia de surpresa o nasci-

mento de dois bebés geneticamente modificados. Logo a seguir é 

raptado. A imprensa internacional interroga-se, os serviços secre-

tos mexem-se. Tomás Noronha é interpelado em Lisboa por um 

desconhecido. Pertence à agência americana de tecnologia, 

DARPA, e revela-lhe um projeto secreto inspirado no Homem 

Vitruviano, de Leonardo da Vinci. De repente, o apartamento 

onde ambos se encontram explode e o metro para onde fogem 

sofre uma colisão mortífera... 

Sinopse: A Computação Gráfica encontra-se omnipresente no 

nosso quotidiano. Os gráficos imperam em filmes e videojogos, em 

inúmeras aplicações móveis e na Web, desde simples esquemas 

até mundos virtuais com elevado nível de realismo. Nestas áreas, e 

em muitas outras, a Computação Gráfica desempenha um papel 

fundamental sob uma multitude de diferentes modelos, técnicas e 

algoritmos cujo domínio é essencial para se atingir o sucesso no 

mundo da Informática e da Multimédia…. 

Sinopse: Quais são as causas do crime? Há causas específicas 

para cada tipo de crime? Existe uma dimensão de género e uma 

dimensão etária? Como se caracteriza o crime urbano? Como fazer 

a prevenção do crime? Como deve ser feita a reinserção social dos 

ex-reclusos? Estas são algumas perguntas a que esta obra procura 

responder ao longo de 12 capítulos, que cobrem as principais temá-

ticas da Criminologia relacionadas com as teorias explicativas do 

crime e sua prevenção... 

Sinopse: O aumento crescente e exponencial da Internet, quer 

ao nível geográfico, quer no número de utilizadores e serviços dis-

ponibilizados, lançou vários desafios e potenciou o aparecimento de 

um vasto conjunto de ameaças no ciberespaço. Se, por um lado, a 

implementação de medidas reativas de segurança na Internet con-

duz tendencialmente à diminuição de ameaças, por outro lado, a 

prevenção e a formação contínua dos utilizadores podem revelar-se 

um forte aliado na implementação de medidas pró-ativas ... 

Sinopse: Ler para aprender a língua, aprender a língua para 

ler. A leitura é uma das maneiras mais eficazes e rápidas de 

aprender uma língua estrangeira. Ler sem muito esforço. Este 

volume, para o nível intermédio (B1), apresenta uma linguagem 

clara e um estilo simples. Destina-se a alunos com cerca de 12 a 

18 meses de aprendizagem formal do português. São introduzidas 

palavras novas e estruturas gramaticais necessárias ao género 

narrativo. .. 

Imortal 

José Rodrigues dos Santos 

Gradiva Editora 

2019 

Introdução à cibersegurança : a 

Internet, os aspetos legais e a análi-

se digital forense  

Mário Antunes, Baltazar Rodrigues 

FCA - Editora de Informática  

2018 

Introdução à computação gráfica  

João Madeiras Pereira... [et al.] 

FCA - Editora de Informática, 

2018  

Contos com nível 

Ana Sousa Martins 

Editora Lidel 

2019 

O tatuador de Auschwitz  

Heather Morris 

Editora Presença 

2018 

Criminologia e reinserção social   

Fausto Amaro, Dália Costa 

Editora Pactor 

2019 
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