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Arca de Gutenberg
Ensaios Breves
Serafim Ferreira
Profedições
pp. 140
Preço: 12 euros
Os ensaios breves reunidos neste livro foram publicados entre 1993 e 2005 no jornal A Página da Educação, na
secção intitulada O Espírito e a Letra, onde o autor mantém uma coluna de crítica literária sobre poetas e
prosadores portugueses. Um livro com interesse não só para aqueles que pretendem conhecer melhor a vida e obra
de alguns dos mais conhecidos autores portugueses, mas também um auxiliar útil para os professores de Língua
Portuguesa.
Afinal Onde está a Escola?
Organização:
Regina Garcia
José Paulo Serralheiro
Profedições
pp. 220
Preço: 12 euros
Este livro reúne doze contributos de professores-investigadores brasileiros que colaboram regularmente com o
jornal a «PÁGINA da Educação». São professores integrantes do grupo de pesquisa GRUPALFA ? pesquisa em
alfabetização das classes populares, coordenado por Regina Leite Garcia da Universidade Federal Fluminense.
Trata-se de um conjunto de textos de opinião que nos dão a conhecer o modo como professores do Brasil pensam
os problemas educativos a partir do seu quotidiano e que espelham alguns dos interesses actuais no campo da
investigação em educação.
Dar Rosto ao Futuro
A Educação como Compromisso Ético
Isabel Baptista
Profedições
pp. 156
Preço: 14 euros
A ética profissional constitui hoje, e em particular no actual contexto sociopolítico, uma das principais questões em
análise quando se aborda a profissão docente e as finalidades da educação. Um tema de reflexão que Isabel
Baptista, docente da Universidade Católica Portuguesa, encara como uma ?tarefa permanente e de constante labor
criativo?. Para a autora, a ética profissional docente é um trabalho continuado a desenvolver entre pares em
contexto de trabalho.
Museus, Património e identidade
Ritualidade, educação, conservação, pesquisa, exposição
Fernando Magalhães
Profedições
pp. 89
Preço: 12 euros
Museus, Património e Identidade é um livro que pretende contribuir para uma compreensão abrangente destes três
conceitos e para a relação que mantêm entre si. Ao longo da obra, o autor, investigador na área do património e da

identidade, coloca as questões fundamentais da antropologia contemporânea na análise dos factos culturais, em
tensão entre tradição e modernidade, e articula a teoria e a prática das questões ligadas ao património e à
identidade.
A Escola é o Melhor do Povo
Relatório de revisão institucional do projecto das escolas rurais
Manuel Jacinto Sarmento
Joaquim Marques de Oliveira
Profedições
pp. 147
Preço: 12 euros
A Escola é o Melhor do Povo ? título retirado da expressão utilizada por um velho camponês no decurso do trabalho
aqui apresentado ? é, no essencial, uma visão panorâmica da escola rural contemporânea portuguesa vista através
do Projecto das Escolas Rurais, promovido pelo Instituto das Comunidades Educativas. Um retrato de uma escola
em extinção, que, apesar de tudo, continua a manter-se como o centro institucional de muitas comunidades locais
espalhadas pelo país fora.
Compra na nossa editora:
Os preços indicados são preços de capa nas livrarias.
Os livros encomendados à nossa editora têm, em 2006, 20 por cento de desconto. O custo dos portes de envio é da
nossa responsabilidade.
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