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Livros
Guia do gestor escolar
Da escola de qualidade mínima garantida à escola com garantia de qualidade
Nuno Augusto Lopes Vicente
Edições Asa
pp. 160
Conceitos-chave sobre Administração e Gestão das Organizações, um resumo das principais teorias
organizacionais, a questão da qualidade, modelos e práticas de avaliação de escolas, o currículo e a gestão
escolar, os principais resultados dos estudos internacionais e nacionais, a organização e a gestão de escolas: eis
alguns dos conteúdos fundamentais que todos os gestores das escolas são obrigados a conhecer.
Educação, ética e democracia
A reconstrução da modernidade em John Dewey
Edições Asa
pp. 159
Qual a possibilidade de abertura que resta à educação e à escola no horizonte actual? Como evitar no actual
terreno das sociedades de consumo a subordinação da escolarização aos princípios de mercado e controlo social?
Estas algumas das questões que a autora desmonta neste livro à luz das teorias de John Dewey.
Etnia cigana: relação homem-mulher
Filomena Morais Moreno
Editorial 100
pp. 120
O presente trabalho tem como objectivo estudar o conhecimento dos estereótipos de género em crianças de etnia
cigana. Procura-se conhecer um pouco mais esta etnia, tendo em conta a sua cultura e a relação entre o homem e
a mulher na comunidade, a fim de tentar clarificar algumas percepções da realidade deste grupo humano.
Psicologia positiva
José Barros de Oliveira
Edições Asa
pp. 192
Uns vinte traços foram considerados como características da personalidaade que podem constituir as raízes da
psicologia positiva, como a capacidade para amar e ser amado, o altruísmo, a espiritualidade, a criatividade, a
coragem, a sabedoria. Este livro fala sobre estas e outras expressões emotivas positivas e dá-nos a oportunidade
de aprendermos a conhecer-nos um pouco melhor.
Revista Lusófona de Educação - nº 3
Edições Universitárias Lusófonas
pp. 185
O terceiro número da Revista Lusófona de Educação aborda temas como a relação entre a formação de
professores e a pesquisa, cidadania e inclusão, bem como um artigo de José Duarte a pretexto da obra de
Boaventura de Sousa Santos, em particular do livro "Um discurso sobre as ciências" e do recente debate promovido

pelo autor e reunido em "Conhecimento prudente para uma vida decente".
Explicações de Português
3º Ciclo/ Ensino Secundário
Gabriela Funk
Paula Lima
Edições Asa
pp. 255
Esta obra está concebida num modelo de explicações, envolvendo quatro alunos do ensino secundário e uma
explicadora, que, ao responder às questões levantadas pelos seus explicandos, lhes desperta o sentido crítico e a
capacidade de reflexão gramatical.

