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Livros
Educador de Infância
Teorias e práticas
Cristina Mesquita-Pires
ISBN: 978-972-8562-51-9
Preço: 12.00 euros
Neste livro, a autora centra-se na especificidade da educação de infância, evidenciando que a evolução das
instituições responsáveis pelo acolhimento de crianças dos 3 aos 6 anos de idade e os modelos curriculares
adoptados foram determinados pelos valores e concepções políticas, económicas, sociais ideológicas e educativas,
que marcaram historicamente o nosso país.
Estas concepções sobre a forma de conceber a educação de infância, determinaram também os modelos de
formação de educadores de infância bem como as instituições a que se atribuiu tal responsabilidade. Salienta que a
formação dos educadores de infância se tem desenvolvido na interdependência de concepções de prática e de
enquadramentos institucionais de educação e ensino. A profissionalidade específica dos educadores de infância
evidencia a realidade profundamente interactiva da sua acção, para a qual convergem saberes complexos de
natureza multidimensional.
Educação e Desenvolvimento Comunitário Local
Perspectivas pedagógicas e sociais da sustentabilidade
José António Caride Gómez
Orlando Manuel Pereira de Freitas
Germán Vargas Callejas
ISBN: 978-972-8562-44-1
Preço: 14.00 euros
A obra desenvolve e actualiza o debate acerca das tendências predominantes no campo da Educação, do
Desenvolvimento e da Comunidade, e incorpora algumas das questões suscitadas nos últimos anos com a
proclamação da Década das Nações Unidas para a Educação e para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014).
Em momentos de incertezas como os que vivemos, quando tudo convida à desagregação e ao trabalho
individualizado, são muitos os pretextos que deram origem ao trabalho aqui apresentado, onde a Educação, a
Sustentabilidade e o Desenvolvimento Comunitário Local se fazem texto, com as sugestivas chaves que a
Pedagogia Social proporciona na sua leitura e interpretação.
Pedagogia da Convivência
Xesús R. Jares
ISBN: 978-972-8562-43-4
Preço: 12.00 euros
Este livro surge da experiência pessoal do autor como professor, formador de formadores, criador e coordenador de
programas de convivência, investigador, mediador e pai. É, pois, um livro que tem por base a experiência reflexiva,
a investigação e a intervenção em diferentes contextos educativos.
Livro destinado fundamentalmente aos professores de todos os níveis educativos, aos pais e às mães, Pedagogia
da Convivência é um convite ao dialogo, à reflexão critica e à intervenção global sobe um tema essencial para o
nosso modelo educativo e social, ao mesmo tempo que tenta demonstrar que é possível e necessário educar para a
convivência a partir de critérios democráticos.
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