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Livros Profedições
Escritas de Fonte Boa
Joana Abranches Portela
Colecção Andarilho
ISBN: 978-972-8562-48-9
pp. 132
Preço: 11.00€
Fazer uma escrita é a expressão que os meus alunos de Moçambique usavam para dizer "escrever uma carta". Os
textos aqui reunidos, estas Escritas de Fonte Boa, são o conjunto das cartas que fui escrevendo em tempos de
missão, ao longo de dois anos. Os destinatários colectivos dessas cartas eram muitos - familiares, amigos, colegas.
Escrevi-as para ir dando notícias da nossa vida e experiências nesse lugar remoto de Fonte Boa.
Escrevi-as também pela necessidade de fazer transbordar para outros um pouquinho do nosso dia-a-dia e um
cheirinho condimentado daquela cultura, com as suas manifestações surpreendentes e deliciosas, ou os seus
episódios caricatos. Mas escrevi-as sobretudo para partilhar com quem estava longe aquilo que ia observando e
vivendo, sentindo e pensando?
Educação, Formação, Trabalho e Políticas Educativas
Ivonaldo Neres Leite
Colecção Andarilho
ISBN: 978-972-8562-49-6
pp. 94
Preço: 10.00€
Nesta obra o autor analisa três temas interligados: a reestruturação dos processos de trabalho e a sua relação com
os modos de desenvolvimento; as orientações que têm norteado as políticas educativas, nomeadamente as
voltadas para o campo educação e trabalho e a forma como os movimentos sociais se têm posicionado nessa
conjuntura, designadamente as entidades docentes. Globalmente o texto procura reflectir uma abordagem não
hegemónica destas temáticas.
Escola a tempo inteiro
Escola para que te quero?
Ariana Cosme
Rui Trindade
Colecção Bichos carpinteiros
ISBN: 972-8562-50-2
pp.110
Preço: 9.00€
Este é um livro que visa romper quer o silêncio ensurdecedor, quer os discursos apologéticos e superficiais que têm
vindo a marcar a reflexão sobre o Projecto da «Escola a Tempo Inteiro» e, em particular, sobre as Actividades de
Enriquecimento Curricular.
Num primeiro momento, analisa-se este projecto, discutindo-se alguns dos seus equívocos e riscos, para, num
segundo momento, se propor um projecto diferente, o qual se caracteriza por considerar a necessidade das escolas
se assumirem como «Centros Locais de Educação Básica» e, neste sentido, se assumirem como contextos onde
possam coexistir dois tempos educativos distintos: um dedicado à educação escolar propriamente dita e um outro
dedicado à animação dos tempos livres das crianças.
Pedagogia da Convivência
Xesús R. Jares
ISBN: 978-972-8562-43-4
pp. 246
Preço: 12.00€
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.
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
pp. 358
Preço: 14.00€
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.
OS PORTUGUESES
Portugal a Descoberto
Leonel Cosme
ISBN: 978-972-8562-47-2
pp.71
Preço: 9.00€
"Não será hiperbólico pensar que as novas saídas de numerosos portugueses para o estrangeiro, em busca de
melhores condições de vida, - se nos lembrarmos de que situações de vida análogas já se verificaram noutros
séculos poderão ser um indício preocupante de que mais uma parcela do nosso povo está a desistir antes de
terminar o último desafio." Neste livro, editado na colecção "Bichos Carpinteiros" Corroendo o pensamento
dominante", Leonel Cosme, põe Portugal a Descoberto, debruçando-se sobre histórias que se repetem, a
insularidade, a tristeza dos portugueses e uma certa nostalgia do paraíso perdido. O autor, colaborador de A
PÁGINA da Educação na rubrica EM PORTUGUÊS, exerceu actividade jornalística e dedica-se actualmente à
actividade literária.

