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Huainigg, Franz-Joseph
BALLHAUS, VERENA
SCIPIONE
2009
Livraria Cultura, Livraria Saraiva, FNAC, Submarino
Estante Virtual, Traça, Livronauta

Resenha: Depois da festa de seu aniversário de quatro anos, Tomás questiona os pais e fica sabendo,
de uma maneira bastante natural e objetiva, que fora adotado. Uma história sobre adoção e sobre
como lidar com a curiosidade dos pequenos sobre a própria origem
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Autor
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Breternitz, Julieta
MUNDO CRISTÃO
1999
Livraria Cultura, Livraria Saraiva, FNAC, Submarino
Estante Virtual, Traça, Livronauta

Resenha: Crianças adotadas precisam conhecer sua história desde de o início. O que parece uma

difícil tarefa, torna-se descomplicado com a leitura deste, de forma contínua, para a criança que
acaba de chegar. Ao ler para a criança, os novos pais também se sentirão parte da história.

O Dia Em Que Eu Fiquei Sabendo

Autor
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Linares, Bel
SALAMANDRA
2004
Livraria Cultura, Livraria Saraiva, FNAC, Submarino
Estante Virtual, Traça, Livronauta

Resenha: Como contar a uma criança que ela é filho(a) adotivo(a)? Qual é a melhor idade para
informá-la a respeito de sua origem? Como assegurá-la de que é amada, mesmo não sendo
biologicamente descendente da família de que faz parte? Essas e outras perguntas costumam
atormentar os pais de uma criança adotiva, mesmo que, do fundo de seu coração, estejam totalmente
seguros do quanto ela é (e foi) querida. 'O dia em que fiquei sabendo' procura trabalhar as diversas
emoções vividas pela criança e pelos pais adotivos ao se depararem com esse momento. Valendo-se
de imagens simples, que retratam as várias etapas do processo de adoção, procura dar aos pais (ou
educadores) condições de lidar melhor com as possíveis dúvidas infantis com relação ao seu
nascimento
A FAMÍLIA DA FLORA
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AUBREY, ANNETTE
Girrasol
2009
Livraria Cultura, Livraria Saraiva, FNAC, Submarino
Estante Virtual, Traça, Livronauta

Resenha: Esta série (coleção Sentimentos) foi criada para ajudar as crianças pequenas a lidar com
situações novas, perturbadoras ou difíceis de compreender que possam estar afetando a própria
criança ou as pessoas ao seu redor.

Conta De Novo - A Historia Da Noite Em Que Eu Nasci
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Curtis, Jamie Lee
CORNELL, LAURA
SALAMANDRA
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Livraria Cultura, Livraria Saraiva, FNAC, Submarino
Estante Virtual, Traça, Livronauta

Resenha:
Uma menina pede para a mãe contar a história da noite de seu nascimento. Uma história que ela
sabe descrever em todos os detalhes o telefonema no meio da noite, o susto, a emoção, a pressa para
chegar ao hospital, a viagem de avião... A menina repete de cor esta narrativa, enquanto ilustra, com
desenhos e fotos, sua 'árvore genealógica'... Delicado e simples, o livro celebra, com emoção e
beleza, a chegada de uma criança, por adoção, em uma família que tanto a espera.

Tornando-se pais - A adoção em todos os seus passos

Autor
Editora
Ano
Livrarias
Sebos

GINA KHAFIF LEVINZON
Casa do Psicólogo - veja relação de livros dessa editora.
2014
Livraria Cultura, Livraria Saraiva, FNAC, Submarino
Estante Virtual, Traça, Livronauta

Resenha:
Este livro é voltado para pais que pretendem adotar uma criança ou para aqueles que já estão em processo de adoção.
Aborda os principais pontos a serem considerados nessa importante forma de parentalidade. O panorama do mundo do
adotivo é examinado, com ênfase na perspectiva psicológica do mundo psíquico da criança ou do adolescente e de
seus pais adotivos. Com linguagem simples e direta, são tratados temas como - a motivação dos pais adotivos, as
diversas formas de adoção, o passo a passo na busca de um filho adotivo, assim como as peculiaridades e cuidados a
serem tomados na criação da criança. Dúvidas sobre como contar ao filho a respeito da adoção, como lidar com
situações de separação e testes de confiabilidade, o que fazer diante do desejo de procura dos pais biológicos e como
acompanhar a adolescência do filho adotado são examinadas nos seus diversos aspectos.

Disciplina - Limite Na Medida Certa - Novos Paradigmas

Autor
Editora
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TIBA, IÇAMI
INTEGRARE EDITORA
Livraria Cultura, Livraria Saraiva, FNAC, Submarino
Estante Virtual, Traça, Livronauta

Resenha: Dr. Içami Tiba constata que descobrir o limite entre a liberdade e o autoritarismo na
relação familiar é muito mais difícil do que há alguns anos. Os pais 'modernos' não gostam de
contrariar seus filhos, querem poupá-los, mas é nesse momento que se acha o erro. É muito
importante estabelecer limites bem cedo e de maneira clara. Este livro pretende ajudar pais e
professores a exercer sua autoridade educacional sem culpas, com segurança e bom senso.
'Disciplina - Limite na medida certa' traz os seguintes assuntos - Limites e disciplina na família;
Como se criam folgados e responsáveis; A liberdade e os novos tempos; O quarto dos filhos; Hora
de estudar; Limites e disciplina na escola; Sobre instituição escolar; Causas da indisciplina dos
alunos; Delegar à escola a educação dos filhos; Pais sob o comando dos filhos; Disciplina;
Disciplina para estudar; Disciplina treinada; Disciplina adquirida; Disciplina aprendida; Disciplina
absorvida; Cada contexto, uma conseqüência; Cada perfil, um comportamento; Auto-estima
regendo a disciplina; Estilos comportamentais.
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Rob Minkoff
1999
EUA
83
Stuart Little
Michael J. Fox, Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki, Rodrigo
Atores
Santoro
Resenha: Stuart é um rato que vivia num orfanato. Até ser adotado pela família Little, o que faz com
que sua vida mude completamente e possa viver muitas aventuras. Mesclando cenas com atores
com outras feitas por animação gráfica, Stuart Little fez sucesso nas bilheterias americanas e ainda
conquistou uma indicação ao Oscar.
BOGUS,MEU AMIGO SECRETO
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Norman Jewison
1996
EUA
110
Bogus
Whoopi Goldberg, Gérard Depardieu, Joel Osment,
Andrea Martin, Nancy Travis, Denis Mercier

Resenha: Um garoto branco perde a mãe e vai viver com a tia (negra), irmã adotiva de sua mãe, a
qual ele nunca havia encontrado antes. Com a ajuda de um amigo especial ele consegue transformar
a tia em uma excelente mãe. Um filme que fala de maneira divertida sobre a construção do afeto!
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Pierre Coffin / Chris Renaud
2010
EUA
92
Despicable Me
Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand, Julie Andrews,
Will Arnett, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove

Resenha: Gru é o maior vilão do momento, mas tem seu posto abalado pelo novato Vetor. Para
recuperar o topo, ele planeja roubar a Lua, auxiliado pelas criaturas Minion. O problema é que três
meninas órfãs veem nele a figura de um pai. Diante disso, Gru fica dividido entre roubar a Lua e
abandonar as pequenas ou ficar com elas e desistir dos seus planos.
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Jung, Laurent Boileau
2012
França , Bélgica
Couleur de peau : miel
William Coryn, Christelle Cornil, Jean-Luc Couchard

Resenha:
O órfão Jung nasceu na Coreia do Sul em 1965, e foi encontrado vagando pelas ruas de Seul até ser resgatado por um
policial e adotado por uma família belga. Seu formulário de adoção continha pouquíssimas informações, pouca coisa
além do nome e da menção "cor da pele: mel". Décadas mais tarde, ele retorna pela primeira vez ao seu país de origem
e reflete sobre sua trajetória, sobre as dificuldades de adaptação e sobre sua difícil questão identitária... Como Jung se
tornou cartunista, ele decide compor sua biografia tanto com imagens de arquivo quanto com desenhos feitos por ele
mesmo.

AS CRIANÇAS QUE NINGUÉM QUERIA

Diretor
Richard Michaels
Ano
1981
País
EUA
Duração 100
Tit original The Children Nobody Wanted
Fredric Lehne, Michelle Pfeiffer, Matt Clark, Noble Willingham, Anne Haney, Joey
Atores
Turley

Resenha: O estudante Tom Butterfield tem 21 anos e não se conforma com a situação das crianças
abandonadas. Mas sua vontade de dar-lhes uma vida melhor não basta, já que as leis do Missouri,
onde mora, não permitem que um homem solteiro adote um filho. Determinado, Tom decide brigar
pelo direito de dar a algumas destas crianças amor e um lar.
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Menno Meyjes
2007
EUA
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The Martian Child
Jon Cusack, Amana Peet, Joan Cusack, Oliver Platt e
Sophie Okonedo

Resenha: Desde a trágica morte de sua noiva há dois anos, David nunca mais experimentou
qualquer traço de vida afetiva. Mas ele sempre quis ser um pai. E finalmente resolve tentar,
adotando o problemático Dennis. Assim como David, Dennis vive trancafiado em seu mundo de
fantasia. Quando era criança, David queria ser um alien. No caso de Dennis, ele acredita de verdade
que é um marciano em missão de exploração na Terra. E talvez seja mesmo... Um filme divertido e
emocionante sobre o poder de redenção do amor e o verdadeiro significado da palavra "família".
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Luiz Villaça
2009
Brasil
100
O Contador de Histórias
Maria de Medeiros, Daniel Henrique, Paulinho Mendes,
Cleiton Santos, Malu Galli, Ju Colombo, Daniel
Henrique da Silva

Resenha: História real. Aos 6 anos de idade, Roberto Carlos Ramos é deixado em uma entidade
assistencial por sua mãe, que tem a esperança de estar lhe proporcionando melhores condições de
vida. Aos 13, porém, Roberto continua analfabeto, tem mais de 100 fugas e várias infrações no
currículo e é considerado "irrecuperável". Mas o encontro com uma pedagoga mudará para sempre
sua vida.
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Livraria Cultura, Livraria Saraiva, FNAC, Submarino
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Resenha:
Uma menina pede para a mãe contar a história da noite de seu nascimento. Uma história que ela
sabe descrever em todos os detalhes o telefonema no meio da noite, o susto, a emoção, a pressa para
chegar ao hospital, a viagem de avião... A menina repete de cor esta narrativa, enquanto ilustra, com
desenhos e fotos, sua 'árvore genealógica'... Delicado e simples, o livro celebra, com emoção e
beleza, a chegada de uma criança, por adoção, em uma família que tanto a espera.
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GINA KHAFIF LEVINZON
Casa do Psicólogo - veja relação de livros dessa editora.
2014
Livraria Cultura, Livraria Saraiva, FNAC, Submarino
Estante Virtual, Traça, Livronauta

Resenha:
Este livro é voltado para pais que pretendem adotar uma criança ou para aqueles que já estão em processo de adoção.
Aborda os principais pontos a serem considerados nessa importante forma de parentalidade. O panorama do mundo do
adotivo é examinado, com ênfase na perspectiva psicológica do mundo psíquico da criança ou do adolescente e de
seus pais adotivos. Com linguagem simples e direta, são tratados temas como - a motivação dos pais adotivos, as
diversas formas de adoção, o passo a passo na busca de um filho adotivo, assim como as peculiaridades e cuidados a
serem tomados na criação da criança. Dúvidas sobre como contar ao filho a respeito da adoção, como lidar com
situações de separação e testes de confiabilidade, o que fazer diante do desejo de procura dos pais biológicos e como
acompanhar a adolescência do filho adotado são examinadas nos seus diversos aspectos.

Disciplina - Limite Na Medida Certa - Novos Paradigmas

Autor
Editora
ISBN

TIBA, IÇAMI
INTEGRARE EDITORA
859936202x

Livrarias Livraria Cultura, Livraria Saraiva, FNAC, Submarino
Sebos
Estante Virtual, Traça, Livronauta
Resenha: Dr. Içami Tiba constata que descobrir o limite entre a liberdade e o autoritarismo na
relação familiar é muito mais difícil do que há alguns anos. Os pais 'modernos' não gostam de
contrariar seus filhos, querem poupá-los, mas é nesse momento que se acha o erro. É muito
importante estabelecer limites bem cedo e de maneira clara. Este livro pretende ajudar pais e
professores a exercer sua autoridade educacional sem culpas, com segurança e bom senso.
'Disciplina - Limite na medida certa' traz os seguintes assuntos - Limites e disciplina na família;
Como se criam folgados e responsáveis; A liberdade e os novos tempos; O quarto dos filhos; Hora
de estudar; Limites e disciplina na escola; Sobre instituição escolar; Causas da indisciplina dos
alunos; Delegar à escola a educação dos filhos; Pais sob o comando dos filhos; Disciplina;
Disciplina para estudar; Disciplina treinada; Disciplina adquirida; Disciplina aprendida; Disciplina
absorvida; Cada contexto, uma conseqüência; Cada perfil, um comportamento; Auto-estima
regendo a disciplina; Estilos comportamentais.

