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Livros da Editora Profedições, lda. 

Os Professores em Contexto de Diversidade   

Carlos Cardoso  
Profedições  
ISBN: 972-8562-32-2  
pp. 170  
Preço: 12 euros  
Preço com desconto: 10.80 euros  
 
Doutorado em ciências da Educação/Educação Urbana (Educação Multicultural e para a Cidadania), King's 
College, University of London, 1997; Mestre em Ciências da Educação (Ensino das Ciências Sociais), 
Bóston University, 1985; Licenciado em Sociologia, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresas; 
Licenciado em Antropologia, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas; Diploma (Bacharelato) em 
Administração Pública, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.  
É, actualmente, Professor Coordenador da ESE de Lisboa onde exerce desde 1988.  
Tem dezenas de publicações (incluindo livros, partes de livros e artigos) no domínio da educação, com 
particular incidência na área da educação e diversidade.  

Ciberleitura ? O contributo das TIC para a leitura no 1º Ciclo do ensino básico   

Betina Astride Santos   
Profedições  
ISBN: 972-8562-30-6 
pp.162  
Preço: 12 euros  
Preço com desconto: 10.80 euros  
 
A autora, Betina Astride, é professora do 1º Ciclo do Ensino Básico. Concluiu a sua formação inicial na 
Escola do Magistério de Coimbra (1987). Realizou formação Complementar Especializada (Língua 
Portuguesa) na Escola Superior de Setúbal (2001). É Mestre em Ciências da Educação (Educação, 
Comunicação e Linguagem) pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa (2006). A trabalhar no conselho de Montemor-o-Novo, participou em projectos de intercâmbio escolar 
a nível europeu, dinamizou a Biblioteca da Escola EB1 nº 1 de Montemor-o-Novo e colaborou com a 
Universidade de Évora no Programa de Utilização Educativa da Internet nas Escolas Públicas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico. A obra que aqui se apresenta resulta do seu trabalho de mestrado.  

Desconstruindo o Discurso Académico do Papa   

Manuel Reis  
Profedições  
ISBN: 978-972-8562-38-0  
pp.80  
Preço: 9 euros 
Preço com desconto: 8.10 euros  
 
Quem não se lembra da polémica que causou o discurso académico do Papa Bento XVI (Joseph Ratzinger) 
em Regensburg- Ratisbona, a sua terra natal a 12 de Setembro de 2006, sobre o tema: "Foi, Raison et 
Université: Souvenirs et Réflexions"? Manuel Reis, bem ao seu estilo embarca numa viagem teológico-
filosofica desconstruindo o discurso proferido. Diz o autor: "(...)Em suma, em lugar de prestar atenção critica 
à situação e aos graves problemas contemporâneos, o Papa, parece deleitar-se em transposições 
históricas, enquadradas em elucubrações bizantinas. Padece destas maleitas a temática do Logos (...)"  

O Mundo Maravilhoso das Adivinhas Moçambicanas   

Américo Correia de Oliveira  
Profedições  



 

ISBN: 978-972-8562-33-5  
Instituto Politécnico de Leiria  
pp. 389  
Preço: 14 euros 
Preço com desconto: 12.60 euros  
 
"Por muito que corras, não consegues trepar. O capim."; "Por baixo brilha, por cima brilha. Mandioca,"; "O 
que é que é leve não se parte sem se partir? A folha."; "As massalas [fruto] maduras não se mantêm na 
árvore. Os problemas não apodrecem." Estas são algumas das 1463 adivinhas que se podem descobrir 
neste livro. O autor Américo Correia de Oliveira, leccionou e colaborou em projectos de formação de 
professores em Angola (1974-76; 1979-81), Cabo Verde (1986), na Guiné-Bissau (1986) e em Moçambique 
(1993-99).  

Muros e redes   
Conversas sobre escola e cultura   

Org. Mailsa Passos, Nilda Alves e Paulo Sgarbi  
Profedições  
ISBN: 978-972-8562-36-5  
pp. 225  
Preço: 12 euros 
Preço com desconto: 10.80 euros  
 
"No fim do século XIX e princípio do século XX, tomou força a ideia de que era preciso levar a "vida" para 
dentro da escola. Nasceu assim a corrente depois conhecida por "Escola Nova". Salientava-se a 
necessidade de uma mudança radical nos métodos de ensinar. Dizia-se que era preciso acabar com os 
"muros" que separavam o que se passava dentro da escola do que ocorria no seu exterior. (...) Nas 
entrevistas que constituem este livro, procuramos mostrar a importância de conhecer o que se passa dentro 
e fora da escola, convidando o leitor a contribuir para derrubar muros e construir redes (...)."  

Mais livros em http://www.profedicoes.pt/livraria. 


