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Montra de livros 

Auto-Regulação da Aprendizagem   
Das concepções às práticas  
Ana M. Veiga Simão, Adelina Lopes da Silva, Isabel Sá (organização)/pp. 271  
Colecção Ciências da Educação  
Educa | Unidade de I & D de Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade de Lisboa  
 
O tema central deste livro é a aprendizagem regulada pelo próprio estudante. Uma aprendizagem que envolve a 
interacção dos conhecimentos, competências e motivações do próprio com as exigências colocadas pelo meio...  
 
Foucault e Educação   
Gail McNicol Jardine / pp. 159  
Colecção Politica | Media | Estudos Culturais  
Edições Pedago  
 
A autora percorre os primeiros estudos de Foucault sobre a transformação dos sistemas de conhecimento à medida 
que as sociedades mudam. Os temas específicos que são explorados a partir do trabalho de Foucault são os da 
arqueologia, da genealogia, do conhecimento e do poder disciplinares, da normalidade, da contemplação, do 
panopticismo do estudo, da critica e da resistência.  
 
Poder Democracia e Educação   
Howard Zinn e Donaldo Macedo/ pp. 248  
Colecção Politica | Media | Estudos Culturais  
Edições Pedago  
 
Possivelmente, nenhum outro historiador nos Estados Unidos da América exerceu um impacto tão profundo e 
revolucionário no campo da educação como Howard Zinn. Este seu livro descreve aquilo que falta nos manuais 
escolares e nas salas de aula e como podemos melhorar a formação ministrada aos alunos.  
 
Currículo e Tecnologia Educativa   
Volume I  
João M. Paraskeva e Lia Raquel Oliveira (organizadores) / pp. 157  
Colecção Políticas educativas e curriculares  
Edições Pedago  
 
Uma abertura ao debate sobre as questões do currículo e da tecnologia educativa, referindo algumas ferramentas 
para uma melhor compreensão dos seus limites e potencialidades. Análise à inevitável relação entre o currículo e a 
tecnologia educativa que têm de passar necessariamente por um desafio à injustiça social.  
 
A Sagração da Primavera   
Aurélio Lopes /pp. 292  
Antropologia  
Edições Cosmos  
 
"Incidindo sobre as manifestações cíclicas respeitantes às celebrações da Primavera (...), o presente estudo 
pretende levantar pistas de investigação para a compreensão das raízes remotas de muitas das nossas tradições 
primaveris, ainda existentes, ou de recente desaparecimento"... As fogueiras, as bênçãos dos gados, os rituais de 
fertilidade, o uso da água das fontes, as Maias e os Maios, as Festas das Cruzes, são algumas das manifestações 
dessa sagração primaveril que o autor aqui retrata. Aurélio Lopes é antropólogo e colabora, de forma livre, n' A 
PÁGINA da Educação.  
 
Caderno de Rabiscos para Adultos que se chateiam no  escritório   
Claire Fay / pp. 48  
Editora Guerra e Paz  
 
Seja feliz no escritório! Este caderno de rabiscos permite-lhe: riscar os problemas, lamber as botas do chefe em 
segredo, fazer finalmente pausas saudáveis para fumar um cigarro, responder ao chefe e calar o bico aos colegas, 
pôr os pontos nos iii e dormir a sesta. Recomenda-se este livro a quem sofre de stress laboral. É o escape ideal 



 

para se livrar da tortura do patrão.  
 
Entrefitas e Entretelas   
Pedro Bandeira Freire /pp. 247  
Editora Guerra e Paz  
 
Um livro de histórias pessoais de Pedro Bandeira Freire e de gente conhecida (ou nem tanto) do teatro, cinema e 
literatura. A cada história há um diálogo de um filme associado, como se apenas juntos produzissem significado... 


