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Montra
Porto Editora
Educar para a Sexualidade
Autoras: Helena Alcobia, Alexandra Ribeiro Mendes, Helena Maria Serôdio
ISBN: 972-0-21000-1
Nº de páginas: 64
Preço: 10.90 ¤
Educar para a sexualidade é um manual que serve professores e educadores independentemente da disciplina,
procurando assegurar uma educação sexual coerente, organizada e transversal. Este livro oferece um fundamento
biológico para que os orientadores de aprendizagem possam compreender e analisar o desenvolvimento
psicológico, emocional e comportamental das crianças, adolescentes e adultos no âmbito da sexualidade.
A Minha Sexualidade? Até aos 6 anos
Autoras: Jocelyne Robert, Jo-Anne Jacob
ISBN: 978-972-0-06252-9
Nº de páginas: 80
Preço: 6.60 ¤
A Minha Sexualidade? Dos 6 aos 9 anos
Autora: Jocelyne Robert
ISBN: 978-972-0-06253-6
Nº de páginas: 64
Preço: 6.60 ¤
A Minha Sexualidade? Dos 9 aos 13 anos
Autora: Jocelyne Robert
ISBN: 978-972-0-06254-3
Nº de páginas: 64
Preço: 6.60 ¤
Campo das Letras
Vidro do mesmo vidro
Tensões e deslocamentos na poesia portuguesa depois de 1961
Autora: Rosa Maria Martelo
ISBN: 978-989-625-223-6
Nº de páginas: 107
Os anos 60 representam para a poesia portuguesa um momento de consolidação retrospectiva das poéticas do
modernismo e das vanguardas (até em termos de discurso crítico), às quais regressam, fixando definitivamente um
cânone registável e susceptível de reelaboração. Sensivelmente a partir de meados da década de 70, a poesia
portuguesa, tal como a francesa ou a espanhola, e já antes a poesia inglesa, irá evoluir num sentido diferente.
A morte de Portugal
Autor: Miguel Real
ISBN: 978-989-625-224-3
Nº de páginas: 121
Edições Afrontamento
O Guardador de Retretes
Autor: Pedro Barbosa
ISBN: 978-972-36-0920-2
Nº de páginas: 110
Preço: 12 ¤
Tratamos aqui das «elocubrações filosóficas e as inaventuras de ASOBRAB ORDEP, autodidacta, viralatas

intelectual e guardador-de-retretes, como subsídio para a fundação de uma nova e risocrónica scientia: A
Retretologia». Este livro é uma ficção de um ensaio, que tem como ponto de partida os escritos encontrados nas
casas de banho públicas.
Uma Leve Matéria
Autora: Maria Albertina Mitelo
ISBN: 978-972-36-0875-5
Nº de página: 74
Imprensa de Ciências Sociais
Escola, Jovens e Media
Autora: Maria Manuel Vieira
ISBN: 978-972-671-200-8
Nº de páginas: 266
Preço: 18.90 ¤
Este livro reflecte o trabalho de investigação levado a cabo no Observatório Permanente de Escolas do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Trata-se de um programa de investigação que junta um conjunto
alargado de cientistas sociais, de diferentes proveniências institucionais e especializações disciplinares, irmanados
no interesse pela exploração dos caminhos que levam a melhor compreender o lugar da escola na formação dos
jovens e da sociedade contemporânea.
EDUCA ? Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Universidade de Lisboa
Psicologia e Educação
Ciclo de Conferências
Organização: J. Ferreira Marques, Albano Estrela
ISBN: 978-972-8036-92-8
Nº de páginas: 146
Esta obra dá continuidade, a um intenso trabalho de divulgação do conhecimento e da investigação produzida, que
tem vindo a ser realizado pelos próprios docentes ou pelas unidades de I&D, bem como pela EDUCA, editora
sedeada na faculdade e a que, o Conselho Directivo se associa, na presente publicação.
ALETHEIA ? Associação Cultural e Científica
Faculdade de Filosofia de Braga ? Universidade Católica Portuguesa
Repensar a escola hoje: o contributo dos jesuítas
Organizadores: Miguel Gonçalves, Carlos Bizarro Morais, José Manuel Martins Lopes
ISBN: 978-972-697-183-2
Nº de páginas: 518
Os trabalhos que aqui se reúnem oferecem um importante contributo para a reflexão e para a acção de todos os
que se dedicam às questões da nobre, difícil mas sempre gratificante tarefa de ensinar e de educar. Estes textos,
gerados no longo contacto dos seus autores com a pedagogia da Companhia de Jesus, constituem uma profícua
oportunidade de aprofundamento e de descoberta de caminhos possíveis para os delicados problemas com que se
enfrentam, hoje, os diversos actores educativos.
Editorial Moura Pinto
Amanheceste em mim pelo poente
Autor: José Custódio Almeida da Silva
ISBN: 978-989-95540-0-9
Nº de páginas: 107
Amar o verbo amar é demasia
Basta amar quanto baste
A vida, o mar e a maresia
As estrelas, o céu e a imensidão
Amar o Homem na sua exactidão
Nos gestos menores
Do dia-a-dia
Na sua breve alegria fugidia
No seu longo penar
De lenta agonia.
Amar o verbo amar é demasia. 22.07.1991
Pé de Página Editores

Guia de educação sexual e prevenção do abuso
Autor: Maria Manuela Pereira
ISBN: 989-614-013-8
Nº de páginas: 151
A obra esta organizada em duas partes distintas. A primeira, de orientação mais teórica, passa-se em revista a
situação da infância em Portugal, a urgência de informação sexual adequada, as fases da sexualidade infantil, a
comunicação intra-familiar em torno das questões ligadas ao sexo, e os comportamentos que alertam para o risco
acrescido de abuso sexual. A segunda parte é constituída por fichas de trabalho que possibilitam uma abordagem
dialogada do tema.
As drogas em Portugal: o fenómeno e os factos jurídico-políticos de 1970 a 2004
Autora: Lúcia Nunes Dias
ISBN: 978-989-614-073-1
Nº de páginas: 376

