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Leitura & escrita:
temas para reflexão
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Este livro traz contribuições teóricas e práticas
necessárias a todos os educadores que buscam
modificar seu fazer pedagógico no dia-a-dia, em
sala de aula, com a criança ou jovens e adultos.
Apresenta questões de alfabetização, leitura e
escrita, voltadas a um caráter mais pedagógico e
à organização dos processos de ensino e de
aprendizagem, com vistas à formação do alfabetizador. Enfatiza
temas relacionados a questões lingüísticas no processo de
alfabetização. A proposta é discutir a alfabetização como processo
indissociável da formação do professor.
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O sucesso escolar através da
avaliação e da recuperação
Através deste trabalho se considera a
possibilidade do sucesso escolar e se propõe uma
avaliação com a finalidade de identificar as
dificuldades para que possam ser trabalhadas
através da recuperação paralela, no decorrer do
processo, como forma de melhorar a
aprendizagem.
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Apesar de tanto se falar em qualificar o processo
de ensino e de aprendizagem nem sempre se
pensa que é necessário qualificar o executor da
ação docente. Surge então, a importância do papel
do supervisor como promotor e organizador da
qualificação dos educadores.
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A educação matemática e a construção
do cálculo na confecção de sapatos:
perspectivas socioculturais
Este livro traz uma reflexão contínua sobre a
aprendizagem da matemática real, termo
referente às teorizações da Etnomatemática
que têm, como ponto de partida, experiências,
saberes, conhecimentos, problemas e
necessidades de alunas/os e suas famílias.
Apresenta ao leitor reflexões atuais que são referência para o
ensino e a aprendizagem em Educação Matemática.
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L A N Ç A M E N T O

Letramento: teoria e prática

Este livro discute conceitos importantes a respeito
das relações existentes entre alfabetizacão e
letramento, bem como sugere práticas docentes
voltadas para o processo de apropriação da cultura
escrita por parte do aluno. Nesse sentido,
representa uma obra teórico-prática que atende às
necessidades cotidianas do professor,
instrumentalizando-o para a realização de um trabalho qualificado e
competente.
Autora: Márcia Amaral Corrêa de Moraes (coord.) Nº págs.: 136
Dimensões: 210 x 140 mm ISBN: 978-85-61781-01-9

Como realizar pedidos:
Pela internet:
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Avaliação para qualificar
a prática docente: espaço
para a ação supervisora
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Da avaliação dos saberes
2
à construção de competências
A avaliação, um dos maiores entraves ao sucesso
escolar, está entre as principais mudanças exigidas
na Escola Básica para redirecionar a inclusão e
oferecer elementos para lidar com as diferenças.
Nesta obra, Maria Celina Melchior traz reflexões e
novas considerações sobre a temática para
discussão por educadores, articulando a
construção de saberes à de competências a partir do cotidiano da sala
de aula, da escola e da respectiva comunidade.
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Avaliação institucional
da escola básica

Na instituição escolar existem metas e
objetivos a serem alcançados, fazendo-se
necessário o questionamento pelo resultado
dos mesmos. É através da avaliação
institucional que se toma conhecimento de
como está se desenvolvendo o trabalho, se as
propostas estão sendo alcançadas e se o
ritmo está adequado. O sucesso será maior se os envolvidos
assumirem com os gestores o compromisso com as mudanças,
através da reflexão conjunta e da auto-avaliação, desenvolvendo
desta forma sua autonomia para aprimorar-se cada vez mais.
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Coletânea de leis da educação
Esta coletânea contempla a seguinte legislação:
- Constituição Federal de 1988 (Título I e II Capítulo
I e II; Título VIII, Capítulo III Seção I e II).
- Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente. (Dispõe Sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências).

- Lei n° 9.394, de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. (Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
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