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Livros 

Da Vida na Escola  

Manuela Castro Neves 
Edições Asa 
pp. 160 

?Onde há vida, há acontecimentos, há histórias. O quotidiano duma sala de aulas é pois um quotidiano cheio de 
histórias. Quem permanece muito tempo na escola tem necessariamente muitas histórias para contar. Assim 
sucede comigo. Daquelas que consegui registar no decurso da minha carreira, seleccionei para este conjunto as 
que, de um ou outro modo, abordam as problemáticas que mais estiveram no centro das minhas preocupações.? 
 
Ler e Ensinar a Ler  

Inês Sim-Sim (coord.) 
Edições Asa 
pp. 191 

Esta obra, destinada a docentes, futuros professores e investigadores na área do ensino/aprendizagem da leitura, 
pretende exemplificar uma sequência de aprendizagem da leitura, através do relato de cinco estudos desenvolvidos 
com população portuguesa, desde a educação pré-escolar até ao 9º ano de escolaridade, mostrando, ao mesmo 
tempo, como ensinar a ler e a aprender a ler se podem tornar mais eficazes, transformando-se em actividades 
prazerosas. 
 
Como Motivar 
Dinâmicas para o sucesso 

Xavier Montserrat 
Edições Asa 
pp. 182 

Arqueologia dos Sentimentos 
Estratégias para uma educação de afectos 

Miguel Santos Guerra 
Edições Asa 
pp. 96 

Nada Sobre Nós Sem Nós 
A centralidade da comunicação na obra de Boaventura de Sousa Santos 

Rosa Soares Nunes 
Cortez Editora 
pp. 327 

Este livro de Rosa Nunes é de todo surpreendente e corajoso. Primeiro, porque enfrenta construir uma 
compreensão de uma obra que está em pleno processo de produção. Segundo, porque não satisfeita com as suas 
próprias leituras desta obra, submete-as à apreciação do autor. Terceiro, porque se recusa a apresentar o autor que 
estuda. Quarto, porque para o diálogo com Boaventura, Rosa Nunes convoca inúmeros outros autores, para 
construir um encontro polifónico, em que nem sempre a voz de um se harmoniza com a voz de outro. 
(Do Prefácio) 
 
Introdução aos Media  

Jérôme Bourdon 



 

Campo das Letras 
pp. 155 

MacLuhan, Lazarsfeld, Adorno, líderes de opinião, agenda, estudos de recepção, livre fluxo de comunicação, 
imperialismo cultural, profissionalismo, serviço público... O leitor que quiser compreender o universo dos media 
deverá conhecer estes conceitos, presentes em todos os debates sobre a matéria. Nesta obra, Jérôme Bourdon 
situa os estudos dos media nas fronteiras entre a ciência política, a sociologia, a psicologia social e a semiótica, 
apresentando-os ao leitor de uma forma clara e acessível. 
 
Interdisciplinaridade  
Antologia 

Olga Pombo 
Henrique Manuel Guimarães 
Teresa Levy 
(orgs.) 

?Interdisciplinaridade ? Antologia reúne um conjunto de textos de importantes autores contemporâneos que fizeram 
do tema da interdisciplinaridade objecto de estudo privilegiado. A sua publicação tem como principal propósito 
contribuir para o esclarecimento teórico do conceito de interdisciplinaridade e conceitos afins visando o 
aprofundamento do seu significado, a compreensão do seu valor e limites e um mais profundo entendimento das 
dificuldades em presença.? 
(Do Prefácio) 
 
Inteligência Múltipla e Seus Jogos  

Celso Antunes 
Editora Vozes 

Os oito volumes que compõem a colecção Inteligências Múltiplas e os Seus Jogos são uma obra pioneira. Pela 
primeira vez, cada uma das inteligências humanas é trabalhada através de textos e experiências específicas. 
Também pela primeira vez, propostas de actividades escolares para todas as disciplinas e jogos ainda inéditos, são 
publicados de forma autónoma, no sentido de facilitar a sua compreensão. O seu conteúdo permite a animação de 
situações em salas de aula, em diferentes níveis de escolaridade, ou através de qualquer disciplina integradora do 
currículo. 
 
Tanta Coisa Verdadeira  

Manuel Sérgio 
Ariadne Editora 
pp. 75 

Notabilizado como ensaísta do fenómeno desportivo e filósofo da teoria da Motricidade Humana, Manuel Sérgio é 
também o poeta que revela a sua faceta, porventura menos conhecida, neste ?Tanta Coisa Verdadeira?. 


