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APRESENTAÇÃO
O Boletim Bibliográfico é uma publicação mensal
realizada pela Biblioteca Sto. Agostinho —
Colégio São José para apresentar aos seus
usuários quais foram as últimas obras adquiridas
para o acervo.
Este é o Boletim Bibliográfico de número 2
(dois). Esperamos que seja útil para todos e
contamos com a colaboração de toda a
comunidade CASJ para que a cada mês
possamos melhorar o nosso formato.
Sugestões, críticas e elogios podem ser enviados
para o e-mail: biblioteca@csj.g12.br
Cordialmente,
Equipe da Biblioteca
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"Para as crianças, um livro é todo
um mundo!"
Monteiro Lobato

COMO CONSULTAR
ESTE BOLETIM BIBLIOGRÁFICO
DIÁRIO DE UM BANANA
Jeff Kinney
Não é fácil ser criança. E ninguém sabe disso melhor do que
Greg Heffley, que se vê mergulhado no ensino fundamental,
onde fracotes subdesenvolvidos dividem os corredores com
garotos que são mais altos, mais malvados e já se
barbeiam.Como Greg diz em seu diário: “ Só não espere que
eu seja todo 'Querido diário' isso, 'Querido diário'
aquilo.”Para nossa sorte, o que Greg Heffley diz que fará e o
que ele realmente faz são duas coisas bem diferentes.No
primeiro livro da coleção, o autor e ilustrador Jeff Kinney nos
apresenta um herói improvável e encantador.Um garoto
comum às voltas com os desafios da puberdade.
Editora: Vergara & Riba Editora 1ª edição - 2008

Localização :

TÍTULO
E
AUTORIA

PRATELEIRA 20.G

RESUMO
OU
SUMÁRIO
(REVISTAS)

EDITORA E
EDIÇÃO
LOCALIZAÇÃO
NO ACERVO

LIVROS
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES!
Outubro | Novembro 2019

DIÁRIO DE UM BANANA: o livro do filme
Jeff Kinney
Que nada dá certo para Greg Heffley todo mundo já
sabe mas, o que ninguém sabe é como ele foi parar
em um filme. Em Diário de um Banana: O livro do
Filme, o autor Jeff Kinney nos conta tudo o que
rolou para que o personagem mais querido dos
livros fosse para as telonas. A escolha do elenco, a
locação das filmagens, o processo de produção e
mais curiosidades de bastidores são contados de
forma descontraída e leve, assim como nos livros
da série. Afinal, até um Banana pode virar uma
estrela de Hollywood.
Editora:

Vergara & Riba Editora

Localização :

PRATELEIRA 20.G

DIÁRIO DE UM BANANA: faça você mesmo
Jeff Kinney
A nova edição de Diário de uma Banana: Faça você
mesmo vem com mais atividades, mais quadrinhos
coloridos e capa nova. Divirta-se e solte a imaginação.
Com ela o leitor tem a oportunidade de ser um
bananinha como Greg.

Editora:

Vergara & Riba Editora

Localização :

PRATELEIRA 20.G

2ª edição - 2012

1ª edição - 2012

DIÁRIO DE UM BANANA
Jeff Kinney
Não é fácil ser criança. E ninguém sabe disso melhor
do que Greg Heffley, que se vê mergulhado no ensino
fundamental, onde fracotes subdesenvolvidos dividem
os corredores com garotos que são mais altos, mais
malvados e já se barbeiam.Como Greg diz em seu
diário: “ Só não espere que eu seja todo 'Querido diário'
isso, 'Querido diário' aquilo.”Para nossa sorte, o que
Greg Heffley diz que fará e o que ele realmente faz são
duas coisas bem diferentes.No primeiro livro da
coleção, o autor e ilustrador Jeff Kinney nos apresenta
um herói improvável e encantador.Um garoto comum às
voltas com os desafios da puberdade.
Editora: Vergara & Riba Editora
Localização :

PRATELEIRA 20.G

DIÁRIO DE UM BANANA: Rodrick é o cara
Jeff Kinney
Faça o que quiser, só não pergunte a Greg Heffley como
foram suas férias de verão, porque ele realmente não
quer falar sobre isso.De volta às aulas, Greg está
ansioso para enterrar de vez os últimos três meses…e
um acontecimento em particular. Mas seu irmão mais
velho, Rodrick, não vai deixar que as coisas caiam no
esquecimento assim tão fácil.Ele é testemunha de um
“pequeno” incidente que Greg quer manter em sigilo.
Mas sabe como são os segredos, não é? Logo, logo
estão na boca do povo, especialmente quando há um
diário envolvido na confusão.

Editora:

Vergara & Riba Editora

Localização :

PRATELEIRA 20.G

1ª edição - 2009

1ª edição - 2008

DIÁRIO DE UM BANANA: a gota d'água
Jeff Kinney
Greg não toma jeito mesmo. E a cada dia se envolve
em mais confusão. O difícil é fazer seu pai engolir esse
“talento” de Greg para se meter em situações
embaraçosas. Ele já está por aqui com o garoto.E para
botar algum juízo na cabeça dele, Frank Heffley tenta
de tudo um pouco.É claro que Greg sempre encontra
uma maneira de estragar tudo. Até que seu pai faz uma
grande ameaça e as coisas mudam de figura.Qual será
a gota d’água que vai fazer a paciência de Frank
transbordar de vez?
Editora: Vergara & Riba Editora

Localização :

PRATELEIRA 20.G

DIÁRIO DE UM BANANA: dias de cão
Jeff Kinney
Férias de verão: o tempo está lindo, e toda garotada está
se divertindo ao ar livre. Onde está Greg Heffley? Dentro
da sua casa, jogando videogame com as cortinas
fechadas.Greg, um “caseiro” assumido, está vivendo sua
última fantasia de verão: nada de responsabilidades e
regras.Mas a mãe do Greg tem uma visão diferente para
um verão ideal…muitas atividades fora de casa e “união
da família”.Qual ponto de vista vai ganhar?Ou será que
uma nova aquisição para a família Heffley pode mudar
tudo?
2ª edição - 2012
Editora: Vergara & Riba Editora

Localização :

PRATELEIRA 20.G

1ª edição - 2010

DIÁRIO DE UM BANANA: a verdade nua e crua
Jeff Kinney
Greg Heffley sempre quis crescer logo. Mas será
que ficar mais velho é tão legal assim?De repente,
Greg começa a lidar com as pressões das festas de
meninos e meninas, com o aumento de
responsabilidades e também com as mudanças
embaraçosas
que
acompanham
o
crescimento.Depois de uma grande briga com seu
amigo, Rowley, parece que Greg vai ter de encarar
sozinho a “verdade nua e crua”…
Editora: Vergara & Riba Editora

Localização :

PRATELEIRA 20.G

DIÁRIO DE UM BANANA: segurando vela
Jeff Kinney
O Dia dos Namorados está chegando e Greg Heffley
continua sozinho. Mas um baile organizado pela escola
pode mudar tudo.Ele precisa encontrar uma garota
urgente. Para isso, conta com a ajuda de outro
“solteirão”, Rowley, seu melhor amigo.A ideia de Greg é
usar Rowley como iscar para atrair as meninas, uma
espécie de coadjuvante de luxo que auxilia o ator
principal a brilhar. Será que esse plano vai dar certo?

Editora:

Vergara & Riba Editora

Localização :

PRATELEIRA 20.G

1ª edição - 2013

2ª edição - 2013

DIÁRIO DE UM BANANA: maré de azar
Jeff Kinney
Greg Heffley está bolado. Seu companheiro de todas
as horas, Rowley, o abandonou, e encontrar novos
amigos na escola acabou se revelando uma tarefa
muito difícil. Para mudar de estratégia, Greg decide
arriscar e tomar decisões de acordo com sua
sorte.Será que um lance de dados pode mudar as
coisas, ou a vida de Greg está destinada a ser
apenas uma maré de azar?
Editora: Vergara & Riba Editora
Localização :

PRATELEIRA 20.G

DIÁRIO DE UM BANANA: bons tempos
Jeff Kinney
A vida era melhor antigamente. Bem, pelo menos é o
que dizem.Mas Greg Heffley, um garoto bastante
acostumado ao conforto do mundo moderno, não
concorda muito com isso.E uma decisão polêmica vai
colocar o seu paraíso tecnológico em curto-circuito:
todos em sua cidade resolvem dar um tempo dos
aparelhos eletrônicos.Dentro e fora de casa, Greg terá
que enfrentar o dia a dia à moda antiga. Será que ele vai
conseguir sobreviver do mesmo jeitinho que se fazia nos
“bons e velhos tempos”?

Editora:

Vergara & Riba Editora

Localização :

PRATELEIRA 20.G

1ª edição - 2015

1ª edição - 2014

DIÁRIO DE UM BANANA: vai ou racha
Jeff Kinney
A pressão só está aumentando para Greg Heffley. A
única coisa em que ele é realmente bom é em jogar
videogames, mas seus pais querem que ele
expanda seus horizontes fazendo algo – qualquer
coisa! – diferente.Quando Greg encontra uma
filmadora antiga em seu porão, ele acredita ter
descoberto exatamente o que precisava para provar
que é muito talentoso. Com a ajuda do seu melhor
amigo, Rowley, ele planeja fazer um filme de terror…
e ficar rico e famoso no processo.Dessa vez, ou vai
ou racha! Mas será que fazer um filme é um plano
inteligente? Ou seria só mais uma receita de
desastres para o Greg?
Editora: Vergara & Riba Editora

Localização :

PRATELEIRA 20.G

DIÁRIO DE UM BANANA: apertem os cintos
Jeff Kinney
Os Heffley estão dando o fora! Greg e sua família
decidem fugir do frio e do estresse das festas de fim de
ano e embarcam no primeiro avião com destino a uma
ilha tropical.Afinal, uns dias num resort paradisíaco é
tudo o que eles precisam. Mas, e se o paraíso não for
tudo isso?Dores de barriga, insolação e criaturas
venenosas podem fazer das tão sonhadas férias um
pesadelo. Quanto a isso, não se preocupem: em caso de
trapalhadas, máscaras de gás hilariante cairão
automaticamente.

Editora:

Vergara & Riba Editora

Localização :

PRATELEIRA 20.G

1ª edição - 2017

1ª edição - 2016

PERIÓDICOS
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES!
Outubro | Novembro 2019

CIÊNCIA HOJE - Edição 357
Sumário
Cura do HIV, esperanças e obstáculos
O Islã contemporâneo
Mulheres na política, uma corrida de obstáculos no Brasil
Os anabolizantes e o cérebro
Retratos de um sobrevivente
O que nos ensina a vida em ambientes extremos?
Mulheres na CIência
Física de partículas para crianças - sobre o livro Isaac no
mundo das partículas
Ponte entre o passado e o presente - sobre a série Vikings
De onde menos se espera
Retrocessos: financiamento e pseudociência
Radiômica, inteligência artificial e radioterapia
Literatura em tempos sombrios
Lição da natureza sobre diversidade
Mais que um sistema de saúde
Qual a diferença entre medicamento biológico e biossimilar?
Editora: Instituto Ciência Hoje
Edição 357 - 2019

Localização : Revistas - PRATELEIRA 29. D

CIÊNCIA HOJE - Edição 358
Sumário
Qual foi a contribuição do Primo Levi para a ciência e a
literatura?
Por que Tombuctu, a cidade dos livros esá ameaçada?
Um debate quente sobre a Amazônia
Os vingadores do mundo animal
Robôs magnéticos contra bactérias
Os hackers da biologia
Antropoceno: uma nova época?
O valor do 'lixo' eletrônico
Na contramão do pensamento científico
Quase três séculos de atraso
Sexualidade e gênero na pauta da escola
Diante da Cegueira Botânica
A busca incansável pela insulina
Física por prazer e vocação
....
Editora: Instituto Ciência Hoje
Edição 358 - 2019

Localização : Revistas - PRATELEIRA 29. D

CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS - Edição 302
Sumário
Nariz para fazer som
Histórias de uma coisa que todo mundo faz
A cuca
A lama que conta história
Cadê a sombra?
Gente da nossa história
Matematicamente
Mundo animal
Que bicho foi esse?
Limnólogo!
Onde estamos
Quero saber... se é verdade que a doença de chagas é
transmitida pelas fezes... se existem besouros que se
alimentam de fezes de outros animais... se realmente existem
pílulas feitas de coco

Editora: Instituto Ciência Hoje

Edição 302 - 2019

Localização : Revistas - PRATELEIRA 29. D

CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS - Edição 303
Sumário
Abelhas em apuros!
Uma partida genial!
O mito de Iemanjá
E-lixo. O que é isso?
Boa bola!
Gente da nossa história
Matematicamente
Mundo animal
Que bicho foi esse?
Vulcanólogo(a)!
Onde estamos?
Quero saber... como as abelhas produzem o mel e o que
fazem com o pólen? ... se botos e golfinhos podem ter
doença de gente... se é verdade que o número de
pessoas no mundo vai sempre aumentar

Editora: Instituto Ciência Hoje

Edição 303 - 2019

Localização : Revistas - PRATELEIRA 29. D

AVENTURAS NA HISTÓRIA: Edição 198
Sumário
Celebração do Día de los Muertos
Aconteceu em novembro
Panzer: os legendários tanques nazistas
Um retrato da solidão urbana por Hopper
A origem do termo "quem cala consente"
Foi no pós-guerra que o lámen ficou popular
Sistema solar
Como o amor dita regra na formação da sociedade
desde os tempos das cavernas
Há 500 anos, Hernán Cortés chegava com suas
tropas à rica capital do Império Asteca
Zumbi dos Palmares: o último líder do maior foco de
resistência à escravidão
Eleições de 1989
Editora: Catas

Edição 198 - 2019

Localização : Idiomas - PRATELEIRA 33. A

Ler Online

SUPER INTERESSANTE: edição 409
Um campeonato de pirâmides humanas na Catalunha.
Manter o horário de verão não faz sentido. Mas faz.
Álcool-gel leva 4 minutos para matar o vírus da gripe
Tumores podem manipular neurônios - e se comunicar com
eles
Já conseguimos digitar quase tão rápido no celular como
fazemos em um teclado de computador
Abusar de exercícios físicos cansa também o seu cérebro
Onde fica o Velho Oeste?
Qual fast-food tem o drive thru mais rápido?
Um cardápio para paquera: como melhorar suas chances no
Tinder
E se a Ditadura não tivesse acontecido?
A origem dos vinhos que o Brasil importa

Editora: Abril
Localização :

Edição 409 - 2019
Revistas - PRATELEIRA 29. F

VEJA - Edição 2655

Principais assuntos do sumário
Moro diz que seu candidato a presidente em 2022 é Jair
Bolsonaro e nega querer aparecer como vice na chapa.
A campanha que pretende fazer do cacique Raoni o primeiro
prêmio Nobel brasileiro
Parlamentares avançam sobre os cofres públicos
A China, que acaba de completar setenta anos de regime
comunista, deixou de ser o país da cópia para virar o centro
global mais pulsante da inovação
Os setenta anos de comunismo na China: o Ocidente tem
medo do quê?
A nova era da computação quântica
Menina ou menino? Nas brincadeiras infantis o gênero já não
tem tanta importância
O "cordel motivacional" de Bráulio Bessa
Como uma obra de arte em um estádio de futebol provocou
uma guerra entre a esquerda e a direita na Áustria
A primeira grande retrospectiva da obra de Ivald Granato

Editora: Abril

Edição 2655 - 2019

Localização : Revistas - PRATELEIRA 29. G

VEJA - Edição 2656

Principais assuntos do sumário
Os rachas no coração do bolsonarismo
Augusto Heleno, o chefe do Serviço Secreto, vira um
barulhento ativista nas redes sociais
A censura volta a assombrar as artes
Trump quer saber de reeleição - e desafia o Congresso no
processo de impeachment
As dificuldades do ministro Paulo Guedes na negociação com
o Senado
A China já se interessa pelo etanol brasileiro
O significado da canonização de irmã Dulce para o catolicismo
brasileiro
Uma revolução na sala de aula
Pela primeira vez desde 1986 a venda de LPs de vinil vai
superar a de CDs
A Rússia conseguiu diminuir o consumo de álcool - e o
sucesso pode ser replicado no Brasil
O Instituto Inhotim corre o risco de fechar, na esteira da
tragédia de Brumadinho

Editora: Abril

Edição 2656 - 2019

Localização : Revistas - PRATELEIRA 29. G

Principais assuntos do sumário

VEJA - Edição 2657

O tabuleiro político depois de uma eventual saída de
Lula da cadeia em Curitiba
Bolsonaro vai atrás de investimentos em viagem à
China e ao Oriente Médio
O ministro do Turismo está fraco e sua Pasta, ainda
mais fragilizada
Os anos finais da gestão de Fernando Henrique no
quarto tomo de Diários da Presidência
Os golpes de pirâmide se sofisticam e agora usam
criptomoedas para tirar dinheiro dos incautos
O corpo técnico do BNDES resiste ao plano de liquidar
a carteira de ações da União
O rico mercado para pets naturebas e ecológicos

Editora: Abril

Edição 2657 - 2019

Localização : Revistas - PRATELEIRA 29. G

VEJA - Edição 2658

Principais assuntos do sumário
Como o derramamento de óleo no litoral do Nordeste virou
uma crise
O "bolsonarismo light" do governador de Santa Catarina,
Carlos Moisés
O conflito do Chile expõe as fragilidades do continente
O Senado aprova a reforma da Previdência. fundamental para
equilibrar as finanças do país. E agora?
Os avanços na ciência da longevidade
Os próprios homens se mobilizam contra a "masculinidade
tóxica", o batido e inconveniente machismo
Os cremes e hidratantes antipoluição
Brasileiros adotam aplicativos que permitem, mediante
pagamento de um comissão, fazer encomendas a quem viaja
para o exterior
A exposição de Leonardo da Vinci no Louvre: 500 anos de
história
O crescimento do mercado de audiobooks
O voyeurismo do filme derivado da série Dowton Abbey

Editora: Abril

Edição 2658 - 2019

Localização : Revistas - PRATELEIRA 29. G

VEJA - Edição 2659
Principais assuntos do sumário
A citação mentirosa do nome do presidente em meio à
investigação sobre o assassinato de Marielle aumenta a
confusão em torno do caso
Os efeitos do possível fim da condenação em segunda
instância
Como a volta do peronismo respinga no Brasil
A ministra da Agricultura fecha acordo de abertura de
mercados e troca de tecnologia entre Brasil e China
O leilão de campos de petróleo da Bacia de Campos põe
o país entre os cinco maiores produtores do planeta
Os avanços da medicina que estão ajudando a controlar
a epidemia da aids
O ponto exato da África onde a humanidade surgiu

Editora: Abril

Edição 2659 - 2019

Localização : Revistas - PRATELEIRA 29. G

VEJA - Edição 2660
Principais assuntos do sumário
O paradeiro do porteiro do caso Marielle
Os bingos esquentam o lobby para a legalização dos cassinos
no país
O petróleo ainda terá décadas de reinado como o recurso
natural mais valioso do mundo
A Europa trinta anos depois da queda do muro
Os pré-adolescentes e adolescentes são os que mais sofrem
com a separação dos pais
O tradicionalismo atrai jovens católicos
Pacote de medidas do governo aumenta a confiança dos
investidores - já entusiasmados com os sinais de crescimento
mais robusto do PIB
Essa Gente, o novo romance de Chico Buarque

Editora: Abril
Localização
:

Edição 2660 - 2019
Revistas - PRATELEIRA 29. G

INFORMATIVOS
DO
MÊS

INFORMATIVOS DO MÊS

1. Data limite para empréstimo
Os empréstimos para alunos serão realizados até o
dia 14/11/2019.
O empréstimo para professores e colaboradores
administrativos continuará normalmente após a data acima.

2. Descontinuidade da revista Veja
Informamos que por motivos administrativos iremos
descontinuar a assinatura da revista Veja a partir da edição 47
(ano 2019).

SUGESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE OBRAS

Quer sugerir livros, revistas, DVDs, CDs e outros materiais para compor o acervo da Biblioteca
Sto Agostinho - Colégio Agostiniano São José?
Sim? Então basta preencher o formulário SUGESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
disponível através do link abaixo. Iremos avaliar a sua sugestão. Caso ela seja pertinente para o
acervo, acrescentaremos o material sugerido na lista de interesse da biblioteca. E assim que o
material for adquirido você será notificado através do seu e-mail.

Acessar o Formulário

Obs. Caso o botão acima não funcione copie e cole o link a seguir em seu
navegador:

https://forms.gle/q3kX8Vwv1mbRu13W6

Biblioteca Sto Agostinho

