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Livros 

 
Porto Monumental e Artístico 

Maria da Conceição Cabeças 
Concha D?Ara 
Porto Editora 
pp. 175  

Elaborado no âmbito do Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura, a obra Porto Monumental e Artístico - Património 
da Humanidade destina-se a todos os que se interessam pelo património monumental e artístico portuense e, desta 
forma, pela história da cidade, das suas gentes e do seu legado. 

 
A Escola com que sempre sonhei sem imaginar que pud esse existir 

Rubem Alves 
Edições Asa 
pp. 96  

Este livro reúne um conjunto de seis crónicas publicadas no Correio Popular, da cidade de Campinas, Brasil, pelo 
pedagogo brasileiro rubem Alves, após uma visita efectuada à Escola da Ponte, em Vila das Aves, em Maio de 
2000. Inclui também um texto inédito do mesmo autor, uma entrevista concedida ao Portal Educacional Brasileiro, 
bem como uma série de outros textos que mostram a experiência desta escola. 

 
Reflexões sobre Ecomuseologia 

Fernando Santos Pessoa 
Edições Afrontamento 
pp. 139  

"O propósito de vir a divulgar esta série de textos de índole museológica, escritos pelo arquitetco paisagista 
fernando Pessoa entre 1978 e 1997, tem como mérito principal o de constituir um significativo contributo para o 
conhecimento de um dos sectores da realidade museológica portuguesa contemporânea, com uma inquestionável 
dinâmica antevista como garantia de irreversibilidade da sua implementação". 

(Excerto retirado do prefácio) 

 
Educação Sexual - contextos de sexualidade e adoles cência 

Maria Manuela Pereira 
Filomena Freitas 
Edições Asa 
pp. 167  

Uma bateria exaustiva de actividades que permitem realizar aprendizagens significativas num domínio tão 
importante como é a sexualidade humana, podendo ser desenvolvidas em contexto escolar pelo director de turma 
e/ou pelos coordenadores da Área de Projecto. O essencial sobre o corpo, os afectos, a construção da identidade 
sexual, as doenças sexualmente transmissíveis, os métodos de contracepção ou a violência sexual. 



 

 
Revista Portuguesa de Educação 

Volume 13 número 2 
Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do  Minho 
pp. 326  

Um número exclusivamente dedicado a questões do ensino superior, no qual a maioria dos textos se articulam com 
outros projectos dos seus autores, sinal, refere o director, Rui Vieira de Castro, "de que nos encontramos perante 
sólidos percursos de trabalho investigativo". A revista inclui ainda as secções de "Leituras", "Projectos de 
Investigação e Dissertações" e "Notícias", desta vez também elas reservando um espaço particular ao ensino 
superior. 

 
Grandes Planos 

Oposição estudantil à ditadura 1956-1974 
Gabriela Lourenço 
Jorge Costa 
Paulo Pena 
Âncora editora 
pp. 205  

De 1956 a 1974, os estudantes portugueses enfrentaram uma ditadura, ideologicamente implacável, politicamente 
repressiva. Fizeram-no em nome do direito a aprender, contra a escola de então, mas também contra a guerra, as 
prisões por delito de opinião, o colonialismo, o capitalismo. (...) Ao som de Joan Baez ou Zeca Afonso, debateram-
se e confrontaram-se, fazendo frente ao poder que ajudaram a derrubar. Foi em grande parte pela revisitação das 
suas mem?rias que este livro se fez. 

 
Educação, Sociedade e Culturas 

Revista da Associação de Sociologia e Antropologia d a Educação 
Edições Afrontamento 
pp. 235  

"Talvez o tema que melhor agrupa os artigos científicos deste número da revista seja "a análise das políticas 
educativas numa época de globalização". O campo educativo transnacionaliza-se. A globalização tem um impacto 
sobre a educação, e mais especificamente sobre os sistemas educativos, que precisamos de compreender". 

(Excerto retirado do editorial) 


