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Livros 

Revista Lusófona de educação   
Edições Universitárias Lusófonas  
ISSN: 1645-7250  
Construir a Europa através de um Espaço Europeu de Educação.  
A reestruturação do Modelo Nórdico de Educação.  
Mercados, performance, accountability . Duas décadas de retórica reaccionária em Educação.  
O Programa Etnomatemática: entrevista de Ubiratan D`Ambrósio  

Direitos Humanos em Questão   
Dever de ingerência humanitária?   
Domingos Lopes  
Campo das Letras  
ISBN: 978-989-625-312-7  
Dado que o sistema em que assenta o direito internacional se prende essencialmente com o respeito pela 
soberania de cada Estado e com o princípio da inviolabilidade das fronteiras, e tendo em conta que a protecção dos 
direitos humanos é também nos nossos dias um elemento essencial do direito internacional ? como deverão ser 
reguladas as intervenções, quaisquer que sejam, e em que circunstâncias, com que meios e com que finalidade? 

Leonardo Da Vinci   
O génio que definiu a renascença   
John Phillips  
Campo das Letras  
ISBN: 978-989-625-257-1  
Criado pelos avós na remota cidade italiana de Vinci, Leonardo sempre foi um pouco deferente de todos aqueles 
que o rodeavam. Tendo recebido a instrução necessária para se tornar um pintor em Florença, criou apenas treze 
quadros, alguns dos quais nunca viria a concluir. Um desses quadros é "Mona Lisa", o quadro mais famoso de todo 
o mundo. 

Alexandre   
O jovem soldado que conquistou o mundo   
Simon Adams  
Campo das Letras  
ISBN: 978-989-625-258-8  
Nascido no seio de uma longa linhagem de heróis, a vida do Príncipe Alexandre foi extraordinária desde o seu 
início. Ainda era um rapazinho e já demonstrava a sua força e coragem quando domou o cavalo que viria a ser seu 
e matou um javali selvagem. Aos 20 anos de idade, o pai de Alexandre foi cruelmente assassinado e ele tornou-se 
rei da Macedónia.  
 
Actividades Lúdicas na Área dos Comportamentos Alim entares   
Rui Tinoco   
Débora Cláudio   
Nuno Pereira de Sousa   
Editora Profedições  
ISBN: 978-972-8562-54-0  
pp. 93  
Preço: 10.00 euros  
O presente livro pretende aplicar a metodologia de projectos e de modelos de promoção da saúde ? inspirados na 
psicologia da saúde ? à adopção de comportamentos alimentares saudáveis. Assim, o contributo da psicologia 
funde-se com o da nutrição e da saúde pública, através de dinâmica de grupo que trabalham conceitos 
fundamentais na área. Surge da necessidade há muito sentida pelos diferentes profissionais que trabalham o tema 
da alimentação promotora da saúde nas escolas e vem preencher esta lacuna com uma sequência lógica de jogos 
para que se possa aprender, brincando.  
 
O Tempo na Escola   
Rogério Fernandes   
Ana Chrystina Venancio Mignot   
Editora Profedições  



 

ISBN: 978-972-8562-57-1  
Maio 2008  
pp. 246  
Preço: 12.00 euros  
A emergência do tempo escolar exigiu que no tempo da infância fosse aberto um novo  espaço de acção. 
Consoante a situação social familiar, ele foi subtraído ao tempo do divertimento e a alegria ou ao tempo laboral a 
que a criança já era constrangida na prestação de um contributo quase invisível à economia familiar. Lá dizia o 
ditado que o trabalho do menino era pouco mas era louco quem não o levasse em conta.  
Esse tempo da escola sofreu o influxo dos vários contextos históricos em que veio a inscrever-se.  
 
Multiculturalismo   
Anti-racista  
Jurjo Torres Santomé   
Editora Profedições  
ISBN: 978-972-8562-53-3  
Maio 2008  
pp. 178  
Preço: 12.00 euros  
O autor trata aqui de reabrir um debate sobre todas estas questões, num momento em que também existe o perigo 
de que as filosofias do multiculturalismo correm o risco de ficar reduzidas a um mero slogan ou, pior ainda, 
funcionar como veículos para agendas ocultas ao serviço de políticas de imperialismo cultural.  
Educar implica ajudar os alunos a construírem a sua própria visão do mundo, na base de uma organização e de 
informação, que permita que se faça finca-pé nos modos através dos quais no passado e no presente as 
sociedades foram realizando conquistas políticas, sociais, culturais e científicas. 

F. P. A. A Fábrica Leccionada   
Aventuras dos Tecnocatólicos no Ministério das Corp orações   
Albérico Afonso Costa Alho   
Editora Profedições  
ISBN: 978-972-8562-55-7  
Maio 2008  
pp. 403  
Preço: 15.00 euros  
Este livro tem como objectivo o estudo de uma formação profissional específica, a Formação Profissional Acelerada 
(FPA), que teve como contexto o Portugal dos anos 60. Esses anos em que a sombra da tarde caía já sobre o 
regime, assistiram a um processo de industrialização que necessitava de uma mão-de-obra com a destreza e 
formação suficientes para responder ao desafio da nova tecnologia, afinada e fordista, propulsora de uma outra 
produtividade.  
 
Políticas de currículo no Brasil e em Portugal   
Org. Alice Casimiro Lopes   
Elizabeth Macedo   
Editora Profedições  
ISBN: 978-972-8562-56-4  
Maio 2008  
pp. 153  
Preço: 12.00 euros  
Este livro apresenta resultados dos intercâmbios de pesquisa entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) e a Universidade do Porto (UP), assim como investigações desenvolvidas por outros grupos. Os textos 
analisam diferentes aspectos das políticas de currículo e da formação de professores, com ênfase nas discussões 
sobre cultura e diferença.  
Um dos híbridos culturais produzidos pela luta política constante pela significação é o próprio currículo. 

Documentira   
A CONSTRUÇÃO DO REAL  
Org. Saguenail e Regina Guimarães   
Editora Profedições  
ISBN: 978-972-8562-58-8  
Maio 2008  
pp. 280  
Preço: 14.00 euros  
O ar do tempo - combustível que, com variável sofreguidão, todos inalamos - diz-nos que o documentário está na 
moda. Talvez não seja por acaso que essa relativa voga é contemporânea do sucesso dos reality shows e produtos 
televisivos afins. Nunca as histórias de vida e as cenas da vida real suscitaram tanto fascínio, a ponto de muitos 
pensadores serem seduzidos pela hipótese de teorizar o(s) novo (s) realismo(s) e de certos dramaturgos 
reivindicarem a etiqueta «teatro documental». 
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