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1. Título: A CONSCIÊNCIA
METALINGUÍSTICA. Teoria,
desenvolvimento e instrumentos de
medida
Autoras: Ana Paula Couceiro Figueira e
Maria Antonietta Pinto
Editorial: Psiclínica, Lisboa, Portugal.
Año: 2018
ISBN: 978-989-8176-58-5 [Papel]
ISBN: 978-989-8176-62-2 [E-book]

Resumen
Breve resumo do livro (máximo: 180 palavras): A presente obra é a versão portuguesa de volumes precedentes, com
o mesmo título, em outras línguas, o primeiro em italiano (Pinto, 1999), traduzido, posteriormente, para inglês (Pinto,
Titone & Trusso, 1999), espanhol (Pinto, Titone & Gonzáles Gíl, 2000) e, mais recentemente, em francês (Pinto & El
Euch, 2015). A versão portuguesa teve em conta, naturalmente, todas as versões anteriores, com atualização do
capítulo inicial, relativamente às versões de 1999 e de 2000.
De salientar, ainda, que os itens dos três testes que se apresentam neste livro, bem como as respetivas hipóteses e
níveis de resposta, e toda a sua arquitetura, foram adaptados, na presente versão, tendo em conta as características
específicas da língua portuguesa, do Português Europeu, tendo sido utilizadas as bases P-Pal (http://ppal.di.uminho.pt/about/databases), CORLEX e PORLEX. Não existem provas ou itens novos, antes, ajustados e
adequados ao Português Europeu, a partir das versões anteriores.
De referir que estão em curso aplicações ou estudos empíricos com vista à obtenção de dados normativos,
psicométricos, dos três testes propostos.
Ana Paula Mendes Correia Couceiro Figueira é Professora Auxiliar da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de
Coimbra, Portugal. Atua na área de Psicologia,Psicologia da Educação, quer ao nível da docência e da investigação, com enfoque em avaliação
e intervenção com crianças e adolescentes, nos seus diferentes domínios de desenvolvimento e seus contextos.
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=8024514314583808
Maria Antonietta Pinto é Professora Associada de Psicologia do desenvolvimento e Psicologia da Educação, da Faculdade de Medicina e
Psicologia, Universidade de Roma, La Sapienza, Itália. Ela é autor e coautor de vários artigos e livros em francês, italiano, inglês espanhol. É,
igualmente, fundador e diretor da Rivista di Psicolinguistica Applicata/Journal of Applied Psycholinguistics (Revisão de Psicolinguística
Aplicada). Foi coordenadora e investigadora principal do projeto europeu MATEL (“Metalinguistic Awareness Tests in European Languages”.
Project number 543277-LLP-1-2013-1-IT-KA2MP, www.pintomatel.com), financiado pela União Europeia, centrado sobre os testes
metalinguísticos descritos também nesta presente obra.

2. Título: ANÁLISIS DE CONTENIDO
SOPORTADO POR SOFTWARE
Autores: António Pedro Costa e João
Amado
Editorial: Ludomedia, Oliveira de Azeméis, Portugal
Año: 2019 - Páginas: 60 - ISBN: 978-972-8914-96-7

Resumen
Breve resumo do livro (máximo: 180 palavras): Este pequeño manual pretende ser una invitación al lector para que,
antes de involucrarse precipitadamente en las arduas tareas de la investigación, haga un estudio cuidadoso de los
instrumentos y equipos. Se trata no sólo de facilitar el proceso, sino de hacerlo más fecundo, a través de los
cuestionamientos y por miradas que sólo ellos permiten. Por eso el lector encontrará aquí, aunque en una breve
síntesis, un acercamiento al “estado del arte”, en cuanto al software disponible actualmente en el mercado, destinado
al análisis de datos. Este es un dominio de acelerada evolución, lo que podemos quedar “superados” de un momento
a otro, pero creemos que en el proceso de investigación, difícilmente se puede escapar a la necesidad de hacer estos
“cortes” en el tiempo; la vida corre siempre más deprisa, pero hay que “parar” para entenderla y, después, decidir los
rumbos a seguir.
António Pedro Costa é um dos investigadores do software de apoio à análise qualitativa webQDA
(www.webqda.net), área em que tem publicados, em co-autoria, diversos artigos em congressos nacionais e
internacionais, artigos em revistas e capítulos de livros. Leciona em instituições de ensino superior unidades
curriculares de metodologias de investigação. É o Coordenador do Congresso Ibero-Americano em Investigação
Qualitativa (www.ciaiq.org) e do World Conference on Qualitative Research (www.wcqr.info). Foi editor
convidado de diversas edições especiais sobre Investigação Qualitativa, destacando-se, a co-organização de
quatro livros intitulados por “Computer Supported Qualitative Research” publicados pela editora Springer. É
investigador do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF),
Departamento de Educação e de Psicologia, da Universidade de Aveiro e colaborador do Laboratório de
Inteligência Artificial e Ciência de Computadores (LIACC), da FEUP.

3. Título: BULLYING: UN FENOMENO
SIN ROSTRO
Organizadora: Cláudia Moscarelli
Colaboradores: Fernanda Felartigas dos Santos,
Giovana Gonçalves Menezes, Ivonne Lima Quispe,
Juliano Morais Velleda
Editorial: Editora EVANGRAF, Porto Alegre - RS, Brasil
Año: 2018 - Páginas: 112 - ISBN: 978-85-201-0019-6

Resumen
Este libro fue originalmente publicado en Portugués (2012, Evangraf), y está basado en la investigación de académicos
de Ciencias Sociales y Psicología (URCAMP-RS-Brasil). Se presenta organizado en 7 capítulos, con los resultados de la
pesquisa realizada sobre 1034 alumnos de escuelas públicas, en seis municipios de la Región de la Campaña. Analiza
las consecuencias del bullying en la estructuración de una modalidad de enseñanza-aprendizaje a la luz de la Teoría
Psicopedagógica Clínica (Fernández, 1991) para la construcción de una peculiar modalidad de relación del sujeto
consigo mismo y con el otro. Reflexiona sobre el cyberbullying y el papel de la institución escuela en la prevención e
intervención. Presenta el “Programa de Reducción del Comportamiento Agresivo entre Estudiantes" de la ABRAPIA
(Asociación Brasileña Multiprofesional de Protección a la Infancia y Adolescencia) y discute la violencia familiar y
escolar en relación a la Ley Antibullying Peruana. Su segunda edición fue traducida al español y publicada en Argentina
en septiembre de 2018, en el XXII Congreso Nacional de Psicodiagnóstico. XXIX Jornadas Nacionales de ADEIP
(Asociación Argentina de Estudio e Investigación en Psicodiagnóstico).
Cláudia Moscarelli. Psicóloga, Psicopedagoga, Mestre e Especialista en Salud Pública, Doctoranda en Psicología (UCESArgentina). Experiencia en enseñanza superior en Psicología de la Educación docente de grado y postgrado en
Pedagogía (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul-UERGS). Integrante de los Grupos de Investigación del CNPQ:
Estudios integrados en educación: lenguajes, letras y literatura y Núcleo de Estudios e Investigación en Cognición y
Aprendizaje. Autora del Libro: El Docente Negro y Escuela del Campo; publicaciones en los libros: Prácticas y Vivencias
en Formación Docente; Etica del siglo XXI; La condición humana; Educación Intelectual Actual. Investigadora externa
de la APA en cyberbullying.

4. Título: COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS PARA A PROMOÇÃO DO SUCESSO
ESCOLAR: PROGRAMA DE
INTERVENÇÃO SISTÉMICA
Organização: Manuela Ferreira, Sofia
Campos, Ana Paula Cardoso, Cláudia Chaves
Autores: Ana Catarina Vale, Ana Paula Cardoso, Ana
Teresa Figueiredo, Bruno Miguel Afonso, Cândida
Isabel Esteves, Carla Lacerda, Cláudia Chaves,
Cláudia Seabra, Daniel Silva, Diana Almeida, Joana
Margarida Fernandes, João Duarte, João Pedro
Silva, José Luís Abrantes, Manuela Ferreira, Sara
Felizardo, Sofia Campos
Editorial: PV Editora. Instituto Politécnico de Viseu.
Viseu, Portugal.
Año: 2019.

Resumen
O relatório da OCDE (2014) alerta Portugal para a necessidade de serem implementadas várias medidas de política educativa e
programas de intervenção que têm como objetivo melhorar taxas de conclusão nos níveis secundário e superior, de modo a
proporcionar a todos os alunos uma educação de qualidade e inclusiva. Mais especificamente, programas que garantam o
envolvimento de todos os agentes educativos, que promovam o sucesso escolar, possibilitem a melhoria do clima relacional nas
escolas e contribuam para uma maior satisfação profissional. É neste enquadramento que assenta a pertinência do Programa
Desenvolver +, um programa de intervenção sistémica a aplicar a alunos, e respetivos pais e professores para que, de uma forma
integrada, se possam alterar comportamentos menos ajustados e se potenciem relações interpessoais mais produtivas, mais
comportamentos positivos e maior sucesso escolar. O Livro “Competências Emocionais para a Promoção do Sucesso escolar:
Programa de Intervenção Sistémica” foi construído numa ótica de empowerment dos diversos agentes educativos para gerir os
vários ambientes e relações, como se pode apreciar ao longo dos vários capítulos que compõem esta obra.
Manuela
Ferreira Vice
Presidente do
Instituto
Politécnico de
Viseu,
Professora
coordenadora
na Escola Superior de Saúde, Doutora
em Ciências da Educação pela
Universidade de Aveiro, Mestre em
Ciências de Enfermagem/ Pediatria,
pelo Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar, do Porto, Coordenadora
e Membro integrado do Centro de
Estudos em Educação, Tecnologias e
Saúde CI&DETS, Instituto Politécnico
de Viseu, Coordenadora do grupo de
investigação em saúde do Centro de
Estudos em Educação, Tecnologias e
Saúde CI&DETS, Instituto Politécnico
de Viseu, Integrou a equipa de
investigação de vários Projectos FCT,
Membro de Júri de vários concursos
públicos de provas de mestrado
doutoramento e título de especialista .

Sofia
Campos é
professora
adjunta,
doutora em
Ciências da
Educação
pela
Universidade de Granada, Mestre em
Ciências Sociais pelo ISCTE,
Universidade de Lisboa É Professora
Adjunta convidada na Escola Superior
de Saúde do Instituto Politécnico de
Viseu (IPV). É investigadora do Centro
de Estudos em Educação e Inovação
(CI&DEI) do IPV, tem participado em
projetos de investigação a nível
nacional e internacional, publicado
vários artigos científicos, livros e
capítulos de livros, e também
orientado dissertações e outros
trabalhos de investigação. As suas
áreas de interesse centram-se no
âmbito da inteligência emocional,
inclusão, factores psicológicos em
saúde e sucesso escolar.

Ana Paula
Pereira de
Oliveira
Cardoso é
agregada,
doutora e
mestre em
Ciências da
Educação, na
área de especialização em Psicologia
da Educação, pela Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação
da Universidade de Coimbra. É
Professora Coordenadora na Escola
Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Viseu (IPV). É
Coordenadora científica do Centro de
Estudos em Educação e Inovação
(CI&DEI) do IPV, tem participado em
projetos de investigação a nível
nacional e internacional, publicado
vários artigos científicos, livros e
capítulos de livros, e também
orientado teses e outros trabalhos de
investigação, no âmbito das suas
áreas de interesse.

Cláudia
Margarida
Correia
Balula
Chaves é
doutora em
Ciências da
Educação,
pela Universidade de Aveiro. É
Professora Adjunta na Escola
Superior de Saúde do Instituto
Politécnico de Viseu (IPV). É
membro integrado do Centro de
Estudos em Educação e Inovação
(CI&DEI) do IPV, tem participado
em projetos de investigação a nível
nacional e internacional, publicado
vários artigos científicos e capítulos
de livros. Investiga no âmbito da
saúde escolar, saúde pública e
comunitária. Membro da Sigma
Theta Tau International, Phi Xi
Chapter, Coimbra, Portugal; Sócia
fundadora da Associação Científica
para a Promoção e Educação para a
Saúde, Viseu.

5. Título: EDUCAÇÃO
COEMPREENDEDOR@:
Histórias de um projeto piloto
Autores: Gladis Falavigna, Silvana Corbellini,
Bento Silva
Editorial: EDIPUCRS – Editora Universitária da PUCRS,
Porto Alegre - Rio Grande do Sul, Brasil
Año: 2018 - Páginas: 195 - ISBN: 978-85-397-1099-7

Resumen
Vivemos num tempo em que sociedade “sólida” deu lugar a uma “vida líquida”, em que tudo muda. Exigem-se novas
respostas e as pessoas precisam buscar inovações, possuam perfil empreendedor. Este pode ser construído pela
educação empreendedora que deve ter lugar durante a escolaridade. Este foi o objetivo deste projeto: desenvolver
atitudes empreendedoras em escolas da rede de ensino básico do estado do Rio Grande do Sul. Este livro relata
essas histórias, em textos de colaboradores do projeto que descrevem os projetos realizados pelos docentes e
discentes de escolas de São Francisco de Paula, de Gramado e de Cambará do Sul. As atividades de educação
empreendedor@ relatadas são motivadoras para que também outras escolas adotem práticas pedagógicas
inovadoras, capacitando seus alunos para o exercício de uma cidadania empreendedora, adaptada às exigências deste
novo tempo.
Gladis Falavigna
Doutora em Filosofia e
Ciências da Educação
pela Universidade de
Santiago de
Compostela, España,
com Pós-Doutorado
em Educação pela
UMinho, Portugal.
Professora avaliadora do INEP/SINAES. Atuou
como assessora do diretor-geral e secretário
adjunto na Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), de
2015 a 2017. É Coordenadora-Geral do ProjetoPiloto Educação Coempreendedor@ da SDECT e
UERGS. Desenvolve atividades de pesquisa junto
à University of West Bohemia na República
Tcheca, sobre Educação e Formação de
Professores. Responsável do Acordo
Internacional de Colaboração Acadêmica da
UERGS com a University West of Bohemia e de
Instituto de Colaboração Acadêmica TchecoBrasil/INCBAC.

Silvana
Corbellini
Doutora em
Educação pela
Faculdade de
Educação da
Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul
(UFRGS). É professora adjunta na
Faculdade de Educação da UFRGS, área da
Psicologia da Educação. Professora do
curso de especialização em Psicopedagogia
e Tecnologias da Informação e
Comunicação na modalidade a distância na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Possui experiência na área da Psicologia,
com formação em Psicanálise e em
Educação, com ênfase em Psicologia da
Educação, Sistemas de Ensino/
Aprendizagem e Psicopedagogia.

Bento Duarte
da Silva.
Professor
Catedrático do
Instituto de
Educação da
Universidade
do Minho
(UMinho).
Doutor em Educação na especialidade de
Tecnologia Educativa. Coordenador da
área de especialização de Tecnologia
Educativa do Mestrado em Ciências da
Educação e membro da Comissão Diretiva
do Programa de Doutoramento,
especialidade de Tecnologia Educativa.
Integra o Centro de Competência da
UMinho para a área das Tecnologias de
Informação e Comunicação na Educação,
bem como o Observatório de Educação a
Distância e e-Learning da Universidade
Aberta (Portugal).

6. Título: EDUCAÇÃO DE
SUPERDOTADOS E TALENTOSOS:
EMOÇÃO E CRIATIVIDADE
Organizadores: Fernanda Hellen Ribeiro
Piske, Tania Stoltz, Cristina Costa-Lobo,
Alberto Rocha, Enrique Vásquez-Justo
Editorial: Juruá Editora, Curitiba – Paraná, Brasil
Año: 2018 - Páginas: 289 - ISBN: 978-989-712-534-8

Resumen
Este livro abrange um conjunto diversificado de temas
subordinados ao grande tema da emoção, criatividade na
educação dos superdotados, sob a responsabilidade de
um conjunto de especialistas nacionais e internacionais
nestas áreas. As diversas temáticas organizam-se numa
perspetiva didática, mas, ao mesmo tempo, servem a
objetivos tanto de educadores como de investigadores e
de outros interessados no tema. O leitor encontrará
informação não só sobre investigações e resultados
empíricos, mas também sobre revisão da literatura e
intervenção educativa com os superdotados e de apoio às
suas famílias.

Fernanda Hellen Ribeiro
Piske
Doutorada em Educação
pela Universidade Federal
do Paraná (UFPR), na linha
de Cognição, Aprendizagem
e Desenvolvimento
Humano. Realizou
Doutorado sanduíche na
Universidade Purdue, em
West Lafayette, nos
Estados Unidos, com foco
na área da Criatividade no
ensino de superdotados.
Mestra em Educação pela
Universidade Federal do
Paraná. Especialista em
Educação Especial e
Educação Inclusiva pelo
Centro Universitário
Internacional Uninter.
Graduada em Pedagogia
pela Universidade Federal
do Paraná e graduada no
curso Superior de
Tecnologia em Comércio
Exterior pela Faculdade de
Tecnologia Internacional de
Curitiba. Membro do Grupo
de Pesquisa: Criatividade e
Altas Habilidades/
Superdotação (UFPR).

Tania Stoltz
Graduada em Pedagogia
pela Universidade Tuiuti do
Paraná (1987), em
Educação Artística pela
Faculdade de Educação
Musical do Paraná (1984),
mestra em Educação pela
Universidade Federal do
Paraná (1992), doutora em
Educação (Psicologia da
Educação) pela Pontifícia
Universidade Católica de
São Paulo (2001), pósdoutorada pelos Archives
Jean Piaget, em Genebra,
Suiça (2007) e pós-doutora
pela Alanus Hochschule,
Alemanha (2011-2012).
Coordenou o acordo de
cooperação científica entre
a Universidade Federal do
Paraná e os Archives Jean
Piaget, em Genebra, na
Suiça (2003-2008). Atua
desde 1996 como
professora com dedicação
exclusiva na Universidade
Federal do Paraná,
atualmente como
associado IV. Chefe do
Departamento de Teoria e
Fundamentos da Educação
da UFPR de 2004 a 2006 e
de 2006 a 2008.

Cristina Costa-Lobo
Licenciada em Psicologia
pela Universidade de
Coimbra. Mestre em
Psicologoa Escolar e
Doutorada em psicologia
pela Universidade do
Minho. Docente do ensino
superior. Investigadora da
Cátedra UNESCO de
Juventude, Educação e
Sociedade. Investigadora
do GICAD, Grupo de
Investigação sobre
Cognição, Aprendizagem e
Desempenho. Elemento da
REINEVA – Rede
Internacional de
Investigação, Intervenção e
Avaliação nas Altas
Capacidades Intelectuais.
Investigadora Integrada do
Portucalense Institute for
Human Development.
Investigadora Integrada no
Grupo de Investigación de
la Universidad Autónoma
de Madrid. Investigadora
Associada do GIEDH –
Grupo de estudo e
Pesquisa Interdisciplinar
em Desenvolvimento
Humano e Educação, da
Universidade Estadual do
Centro-Oeste, Guarapuava,
Paraná.

Alberto Rocha
Licenciado em Psicologia.
Doutorando em Ciências da
Educação, especialidade de
psicologia da Educação.
Membro efetivo da Ordem
dos Psicólogos Portugueses.
Especialista em Psicologia da
Educação, Necessidades
Educativas Especiais e
Intervenção Precoce pela
Ordem dos Psicólogos
Portugueses. É Presidente da
Direção da Associação
Nacional para o Estudo e
Intervenção na Sobredotação
(ANEIS), sendo ainda
Coordenador do Programa de
Enriquecimento nos Domínios
da Aptidão, Interesses e
Socialização (P.E.D.A.I.S.) da
responsabilidade da
Delegação do Porto e
Gondomar, e diretor da
revista científica
Sobredotação. Dirigiu o
Projeto de Identificação da
Sobredotação e do Talento
em Alunos do 1º Ciclo
(PISTAI1). Representante em
Portugal da Red Internacional
de Investigación, Intervención
y Evaluación en Altas
Capacidades Intelectuales
(REINEVA).

Enrique Vásquez-Justo
Doutorado em psicologia,
na área da
Neuropsicologia; Fundador
e Diretor-geral do Grupo
Clínicas Êbam; Fundador e
Diretor da NeuroPsyc;
Especialista em Psicologia
Clínica e em
Neuropsicologia pela
Ordem dos Psicólogos
Portugueses; Membrofundador e Vice-presidente
da Sociedade Portuguesa
de Neuropsicologia;
Membro de sociedades
nacionais e internacionais
de neuropsicologia; SócioFundador da Sociedade
Española de
Neuropsicología Forense;
Docente em Universidades
em Espanha e Portugal;
Diretor do Brain and
Behavior Institute.
Investigador em centros de
investigação
internacionais;
investigador principal e
colaborador em diversos
projetos de investigação na
área das Neurociências.
Autor de livros, capítulos
de livros e artigos
científicos em revistas de
impacto internacional.

7. Título: FAMILIAS, GÉNERO Y
EDUCACIÓN. TRADICIÓN Y RUPTURAS
EN LAS SOCIEDADES MODERNA Y
CONTEMPORÁNEA
Editora/coordinadora: Silvia Medina
Quintana
Autores: Marta Friera Álvarez, Julia Guantes García,
Francesca Arena, Jean-Christophe Coffin, Anne
Cova, Matilde Peinado Rodríguez, Antonia García
Luque, Alicia Vara López, Mª del Consuelo Díez
Bedmar, Roberto García-Morís, Silvia Medina
Quintana
Editorial: Editorial Trea; Gijón, España
Año: 2018 - Páginas: 208 - ISBN: 978-84-17140-82-3

Resumen
¿Qué cambios y pervivencias existen en los roles familiares de los últimos siglos? ¿Cuál era, y es, el modelo femenino
transmitido desde la educación? Para dar respuesta a estos interrogantes, los distintos capítulos de esta obra
presentan un recorrido por el ámbito de la familia, poniendo el enfoque en el papel desarrollado por las mujeres, en
las relaciones de género y en las políticas y prácticas educativas.
Con el objetivo de conocer esa relación entre mujeres, familia y educación, a lo largo de las diferentes contribuciones
se revisan documentos históricos, jurídicos, médicos, legislación educativa, manuales escolares, obras literarias,
materiales educativos y fuentes iconográficas.
El recorrido permite apreciar la diversidad existente en el seno de los grupos familiares en otras épocas históricas y
en la actualidad, así como la necesidad esa realidad heterogénea en el ámbito educativo, que debe ser reflejo de la
sociedad y motor de avance para la misma.
En definitiva, en un contexto como el actual, en el que se están redefiniendo las relaciones familiares y el propio
concepto de familia, la obra invita a reflexionar sobre los significados de la misma desde el pasado y en el presente.
En esta obra participan especialistas de diversas disciplinas, que ofrecen, bajo el enfoque de género, distintos análisis sobre la familia. Marta
Friera Álvarez es profesora de Historia del Derecho en la Universidad de Oviedo, centro del que proviene también Julia Guantes García, becaria
predoctoral en el área de Historia Antigua. Igualmente, colaboran con una perspectiva histórica investigadoras internacionales, como Francesca
Arena (Université de Genève), Jean-Christophe Coffin (Université Paris 8) y Anne Cova (Universidade de Lisboa). Junto a este primer bloque, de
contenido más histórico, firman asimismo especialistas del campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales, como Consuelo Díez Bedmar, Matilde
Peinado García y Antonia García Luque, las tres vinculadas a la Universidad de Jaén. Dentro de esta disciplina encontramos a Roberto García
Morís (Universidade da Coruña) y a Silvia Medina Quintana, de la Universidad de Córdoba, mientras que Alicia Vara López, de esta última
Universidad, participa con una contribución desde la Didáctica de la lengua y la literatura.

8. Título: O MEU LIVRO DAS
PROFISSÕES
Autoras: Sandrina Isabel Marques Patriarca e
Ana Paula Couceiro Figueira
Editorial: Psiclínica, Lisboa, Portugal.
Año: 2018
ISBN: 978-989-8176-79-0 [Papel]
ISBN: 978-989-8176-80-6 [E-book]

Resumen
O presente recurso pretende ser uma ferramenta plurifacetada. Inicialmente pensada enquanto ferramenta para
promoção do desenvolvimento linguístico, em geral, fundamentalmente, para crianças, refletindo, pode ser utilizado
com outras faixas etárias, nomeadamente, adultos, por exemplo, numa perspetiva de manutenção e/ou remediação
de alguns aspetos do desenvolvimento.
Assim, tem como objetivo o desenvolvimento de competências linguísticas, durante todo o ciclo de vida, através de
jogos e atividades lúdicas, originais e atrativas, que podem ser utilizadas por educadores e professores e profissionais
no acompanhamento de indivíduos até com declínio cognitivo.
É pensado para promover o desenvolvimento linguístico, incluindo o conhecimento profissional e vocacional, e o
desenvolvimento cognitivo, na sua dimensão mais declarativa, tendo como público-alvo, preferencial, crianças da
segunda à terceira infância. No entanto, dada a sua tipicidade, pode, simultaneamente, ser utilizado como ferramenta
de trabalho com indivíduos de outras idades.
Não se trata de um programa normativo, embora estruturado, que pode ser utilizado de forma flexível. Embora com
título indutor e aparentemente redutor, vai além da aprendizagem e aquisição dos nomes das profissões. É um
desafio, ou vários … Um jogo …
Sandrina Isabel Marques Patriarca, Mestre em Psicologia, Psicologia da educação, pela Universidade de Coimbra
Ana Paula Couceiro Figueira, Professora auxiliar da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade
de Coimbra.
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Resumen
O livro “Pedagogia em Diferentes Contextos” é fruto de pesquisas e vivências do Grupo de Estudos e Pesquisas
“Pedagogia em Movimento” (GEPPEM) da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Brasil. Retrata a Pedagogia e suas
multifaces, uma pedagogia em movimento que acontece em diferentes contextos educativos. Esses contextos vão
desde a pedagogia hospitalar, a Educação de Jovens e Adultos, a educação no sistema prisional, a atuação no campo
jurídico, o estágio supervisionado, a educação ambiental até a pedagogia nas organizações. Esta perspectiva da
Pedagogia nos diferentes contextos demonstra que a educação pode ser emancipatória, plural e humanizadora. Os
artigos evidenciam o trabalho de uma equipe que pesquisa a abrangência e a profundidade da Pedagogia. Na leitura
vamos dialogar com os fundamentos epistemológicos, teórico-metodológicos de pesquisadores da Pedagogia em
diferentes contextos que buscam sistematizar, construir e disseminar práticas educativas com crianças, adolescentes,
jovens, adultos, idosos, profissionais da educação e outros sujeitos e histórias.
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Rosilene Ferreira
Gonçalves Silva
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Resumen
Neste livro dá-se conta de um modo plural de pensar a formação prática dos professores, em especial a prática de
ensino supervisionada, e de um processo pelo qual os autores geram a sua própria aprendizagem a partir da sua praxis
do trabalho de investigação e/ou formação. O livro integra 7 capítulos que incorporam alguns estudos teóricos, mas,
sobretudo, empíricos que visam saber, nomeadamente, como os diferentes atores (formandos, supervisores
institucionais, orientadores cooperantes) percecionam as práticas de supervisão, em que sentido mudaram as
práticas de formação dos profissionais, como os formandos desenvolvem a sua reflexividade, que papéis estão
reservados aos supervisores institucionais e aos orientadores cooperantes no processo de formação prática, que
elementos estão presentes na regulação da supervisão, em que dimensões e como se pode melhorar o processo de
supervisão com vista a apoiar os futuros professores a desenvolverem o conhecimento profissional específico.
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Resumen
O presente livro tem por objeto de análise e reflexão a
Avaliação do Desempenho Docente, mais propriamente
as mudanças operadas a partir de 2008 ao passarem a
valorizar o processo de observação em contexto de sala
de aula. Neste sentido, as estratégias de supervisão
pedagógica e de avaliação pelos pares, em paralelo com
os processos de autoavaliação, têm sido consideradas
fundamentais para o desenvolvimento profissional.
Porém, as mudanças implementadas não têm sido bem
aceites pelos professores, pelo facto da avaliação
desempenhar sobretudo uma função sumativa,
certificativa, orientada para a prestação de contas e
progressão na carreira. Este livro, ao perspetivar a
avaliação numa lógica mais de natureza formativa,
apresenta um modelo de supervisão pedagógica entre
pares que torna possível a concretização de culturas
colaborativas no seio da comunidade docente, com forte
impacto na formação e desenvolvimento profissional.
Luiz Cláudio de
Almeida Queiroga é
licenciado e mestre
em Educação Física,
mestre em
Supervisão
Pedagógica e
doutorado em
Ciências da
Educação na
especialidade em
Formação de
Professores.
Formador
acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da
Formação Contínua em Supervisão Pedagógica e
Pedagogia e Didática. Colaborador no projeto
Observatório Virtual sobre Supervisão Pedagógica
e Autoavaliação de Escolas, no âmbito do
consórcio entre a Universidade de Coimbra e a
Universidade Aberta. Membro integrado do CEIS
20 – Centro de Estudos Interdisciplinares do Século
XX - Universidade de Coimbra. Tem efetuado
comunicações e publicado artigos, no âmbito da
avaliação de professores, supervisão pedagógica e
desenvolvimento profissional.

Carlos Manuel
Folgado Barreira é
professor na
Faculdade de
Psicologia e de
Ciências da
Educação da
Universidade de
Coimbra. Licenciado
em Psicologia e
doutorado em
Ciências da
Educação, na
especialidade de Formação de Professores,
desenvolve atividade de investigação e ensino nos
cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento
no domínio da avaliação educacional. Tem
participado, como perito, no programa de
Avaliação Externa de Escolas, em diferentes
projetos financiados pela Fundação para a Ciência
e Tecnologia, e como investigador no projeto
Observatório Virtual sobre Supervisão Pedagógica
e Autoavaliação de Escolas, no âmbito do
consórcio entre a Universidade de Coimbra e a
Universidade Aberta. É membro integrado do
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX
(CEIS20) da Universidade de Coimbra e autor ou
coautor de publicações no âmbito da avaliação dos
alunos, supervisão pedagógica, desempenho
docente e avaliação de escolas.

Albertina Lima de
Oliveira é professora
da Faculdade de
Psicologia e de
Ciências da Educação
da Universidade de
Coimbra. Licenciada
em Psicologia e
doutorada em
Ciências da
Educação, na
especialidade e
Educação
Permanente e Formação de Adultos, desenvolve a
sua atividade de ensino e investigação nos
domínios da Educação de Adultos e da
Metodologia da Investigação Científica, a nível de
estudos de licenciatura, mestrado e
doutoramento. Tem participado em projetos
nacionais e internacionais no âmbito do ensino e
aprendizagem de jovens, adultos e idosos, de onde
se destaca o projeto Ensino de estratégias de
escrita, financiado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia. É autora ou coautora de diversas
publicações que versam sobre a promoção da
aprendizagem, da autonomia e do bem-estar de
jovens e adultos, incluindo os de idade avançada.
Atualmente é membro integrado do Centro de
Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) da
Universidade de Coimbra.

12. Título: TÉCNICAS QUE HACEN
USO DE LA PALABRA, DE LA
OBSERVACIÓN Y DE LA EMPATÍA:
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN
ACCIÓN
Autores: Maria Cecília de Souza Minayo e
António Pedro Costa
Editorial: Ludomedia, Oliveira de Azeméis, Portugal
Año: 2019 - Páginas: 60 - ISBN: 978-989-54476-0-2

Resumen
Se procuró, en este pequeño libro, hacer accesibles los procedimientos más utilizados para realizar investigación
cualitativa y, igualmente, fundamentarlos de manera que permitan a los aprendices y usuarios del método, una
seguridad epistemológica en cuanto a la cientificidad del proceso y de las operaciones. En comparación con otros
textos ya publicados, en el presente existe una novedad: la presentación de un software, webQDA, que facilita la
codificación del material cualitativo y un análisis preliminar de los datos empíricos, lo que necesita ser completado
con una reflexión de “segundo orden” que contextualiza y coloca el objeto de estudio en interconexión con estudios
similares nacionales e internacionales.
António Pedro Costa é um dos investigadores do software de apoio à análise qualitativa webQDA
(www.webqda.net), área em que tem publicados, em co-autoria, diversos artigos em congressos nacionais e
internacionais, artigos em revistas e capítulos de livros. Leciona em instituições de ensino superior unidades
curriculares de metodologias de investigação. É o Coordenador do Congresso Ibero-Americano em Investigação
Qualitativa (www.ciaiq.org) e do World Conference on Qualitative Research (www.wcqr.info). Foi editor
convidado de diversas edições especiais sobre Investigação Qualitativa, destacando-se, a co-organização de
quatro livros intitulados por “Computer Supported Qualitative Research” publicados pela editora Springer. É
investigador do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF),
Departamento de Educação e de Psicologia, da Universidade de Aveiro e colaborador do Laboratório de
Inteligência Artificial e Ciência de Computadores (LIACC), da FEUP.

