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Com você, por suas palavras e atitudes, seu filho pode
aprender a reproduzir a sociedade ou transformá-la;
perpetuar as injustiças ou batalhar por um mundo mais
justo; viver na mesmice ou cultivar sonhos e construir a
felicidade. Crie seu filho para levantar voo. – Andrea
Ramal
Todo pai e toda mãe desejam que seu filho tenha sucesso na
vida. Isso não se refere necessariamente a fama, dinheiro ou
poder. Uma pessoa bem-sucedida é aquela que se sente
realizada, vive com qualidade e equilíbrio, e está bem consigo
mesma e com os outros.
Grande parte desse sucesso depende da qualidade da
educação recebida na infância. Mas como educar os filhos
num mundo tão competitivo e com tantas mudanças? A
educação que precisa ser oferecida hoje, tanto em casa
quanto na escola, certamente não é a mesma de décadas
atrás.
Nesse livro prático e objetivo, a educadora e consultora em educação Andrea Ramal explica aos pais
como implementar no dia a dia os sete fatores-chave que irão garantir que os filhos tirem o melhor
proveito da formação que receberem. São eles:
• Estimular uma atitude empreendedora
• Formar uma criança com valores essenciais para o futuro
• Acertar na hora de escolher uma escola
• Ensinar a criança a estudar
• Potencializar o trabalho da escola
• Ajudar o filho a superar dificuldades escolares
• Ir além do ensino escolar e formar um cidadão integral
A autora mostra também como lidar com os desafios de nossa realidade educacional e com o estilo
de aprendizado das crianças e dos jovens da atual geração, oferecendo ferramentas úteis a esse
processo, como uma tabela para organizar as tarefas semanais e guias para escolher a melhor escola
ou a melhor creche.
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O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...
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A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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12 horas de sono com 12 semanas de vida
http://new.beebok.info/br-661354450/12-horas-de-sono-com-12-semanas-de-vida.html

Que pai nunca sofreu com dezenas de noites mal dormidas quando seus filhos eram
bebês? Para alguns, essas dezenas ainda se transformam em centenas, incontáveis noites
de sono entrecortado. A brasileira radicada nos Estados Unidos Suzy Giordano, mãe de
cinco filhos, está...
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O príncipe
http://new.beebok.info/br-665714646/o-principe.html

A presente tratado filosófico é um livro de orientação prática de algumas medidas
políticas que o Príncipe deve fazer para conquistar e se manter no poder.
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Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Terceira obra da Codificação
Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864,
na&#xa0;França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem...
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Como chegar ao sim
http://new.beebok.info/br-1398334770/como-chegar-ao-sim.html

Uma das mais importantes obras da área de negócios, Como chegar ao sim já ajudou
milhões de pessoas a adotar uma forma mais inteligente, amistosa e eficaz de negociar.
Baseado no trabalho do Projeto de Negociação de Harvard, grupo que estuda e atua em
todos...
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Seja o amor da sua vida
http://new.beebok.info/br-1391793319/seja-o-amor-da-sua-vida.html

EU SEI QUE VOCÊ PROCURA O AMOR Eu sei por que você está aqui lendo este livro e
levantando os olhos enquanto se pergunta mentalmente: &#34;como ele sabe?&#34;. Eu
sei por que, de alguma maneira, as pessoas se atraem. E, por alguma razão que não
saberei...
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Quincas Borba
http://new.beebok.info/br-1243653185/quincas-borba.html

Publicado em 1891, este romance narra a história de Rubião, homem interiorano
ingênuo, que recebe uma grande herança do filósofo Quincas Borba, personagem que
também aparece em outro livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. De posse da...
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Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...
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Me Poupe!
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http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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A tríade do tempo
http://new.beebok.info/br-1389352234/a-triade-do-tempo.html

Considerado o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, Christian Barbosa
oferece uma solução definitiva para quem deseja uma vida mais equilibrada, voltada para
a realização dos seus sonhos. Com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil
pessoas em...
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A menina da montanha
http://new.beebok.info/br-1427786090/a-menina-da-montanha.html

Eleito o livro do ano (2018) pela Amazon. Escolhido como um dos livros do ano pelo Bill
Gates e indicado pelo ex-presidente americano Barack Obama, além de figurar entre a
lista dos mais vendidos do NYT Tara Westover tinha 17 anos quando pisou pela primeira
vez em uma sala de aula. Nascida...
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Um estranho irresistível
http://new.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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