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Livros 

Ensinar e Aprender no ensino Superior  

Organizadores: 
António Teodoro 
Maria Lucia Vasconcelos  

Cortez Editora (Brasil) 
pp. 126  

Pode a escola hoje - a escola de massas - respeitar a diferença, continuando a debater-se pela igualdade? 
Essas têm sido preocupações até há pouco restringidas aos ensinos de base, secundário ou médio. Mas a 
explosão da freqüência no ensino superior, trazendo novos públicos à universidade, faz também com que 
este sector do sistema de educação não fique imune a problemáticas e preocupações como as que são 
abordadas em Ensinar e aprender no ensino superior. 

Sociologia da Educação 
Escola et mores 

Editorial Minerva 
pp. 206  

Percorre-se, nesta obra, alguns caminhos da Sociologia, da Educação, e, das Ciências da Educação, numa 
abordagem interdisciplinar, com espírito de abertura e criatividade, na expectativa de "criar debate" 
praxeológico na área socio-educativa, para que os leitores encontrem instrumentos de reflexão e de 
trabalho. 

Educação & Sociedade 
Revista de Ciência da Educação 
Abril 2003 

CEDES - Centro de Estudos Educação e Sociedade 
Cortez Editora (Brasil) 
pp. 358  

A revista Educação & Sociedade é actualmente um dos mais importantes periódicos científicos na área da 
Educação no Brasil, devendo ser salientada a sua abertura para os países da América Latina e Europa. 
Com este intercâmbio tem-se logrado proporcionar um debate de alto nível, por especialistas nacionais e 
estrangeiros, sobre diversos temas que interessam a uma pluralidade de linhas de pesquisa no campo 
educacional. 

O Olhar Que Não Quer Ver 
Histórias da escola 

Maria de Lourdes Rangel Tura  

Editora Vozes (Brasil) 
pp. 211  

Este livro propõe um outro olhar sobre a escola: nela estão indivíduos e grupos, na sua posição social e em 
diferentes momentos da vida. Indivíduos e grupos com as suas histórias, seus sonhos e projectos, com suas 
decepções, angústias e desesperanças. Enfim, um livro que permite o encontro com a escola viva. 



 

A Longa História do Poder 

Ana Maria Magalhães 
isabel Alçada 
Ilustrações de Sofia Cavalheiro  

Assembleia da República - Divisão de Edições 
pp. 97  

A Longa História do Poder é um livro dedicado aos jovens com idades entre os onze e os quinze anos que, 
através de uma linguagem clara e acessível, explica as origens do poder, apresentando as várias etapas 
que a humanidade percorreu até atingir as formas complexas de organização que hoje existem.  

Educar e Conviver na Cultura Global  

J. Gimeno Sacristán  

Edições Asa 
pp. 352  

A cultura e a cidadania são neste livro as referências de um discurso necessário, não demasiadamente 
frequentado pela investigação educativa, para dar sentido ao progresso de uma sociedade que se encontra 
surpreendida face a mudanças de referências e que precisa de se pensar e se dotar de uma orientação 
democrática.  

Outros livros desta editora: 

Novas Dinâmicas para Grupos 
A aprendência do conviver  

Edições asa 
pp. 128  

Este livro propõe reflexões para quem lidera grupos na escola, para professores e formadores ou, mesmo, 
para os líderes de empresas e da comunidade e para todos os que buscam prosseguir na aprendizagem da 
convivência, a fim de ampliar a compreensão dos fenómenos internos a cada grupo e entre grupos, 
renovando o seu repertório de actividades.  

Avaliação da Qualidade das Escolas  

Amparo Seijas Díaz  

Edições Asa 
pp. 63  

Este livro pretende proporcionar aos membros da comunidade educativa uma série de parãmetros que lhes 
permitam avaliar as actividades desenvolvidas nas escolas, para determinar os factores que podem 
condicionar os resultados destas instituições. Para tal fim, desenvolveram-se os conteúdos das diferentes 
fases que um bom plano de avaliação de qualquer organização de natureza escolar deve contemplar.  

101 jogos Musicais  

Jerry Storms  

Edições Asa 
pp. 191  

A música é uma língua universal que as crianças falam naturalmente, que as une e as ajuda a 
compreenderem-se entre si. Neste livro encontrará jogos baseados em músicas, canções ve danças de 
diferentes culturas, seguindo a expansão do livro 100 jogos musicais que já vendeu mais de 200 mil 
exemplares em 12 línguas. 


