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A coleção, voltada para alunos de cursos de 
graduação em Educação, professores da rede 
particular e pública e outros profissionais que 
atuam na área educacional, rompe as fronteiras 
entre a teoria e a prática e representa um convite 
à reflexão e um estímulo concreto à ação docente 
e pedagógica.

Conteúdo 
Com base nos conhecimentos de que os professores 
necessitam para a docência, a coleção Cotidiano 
Escolar está organizada em três selos: Base de 
Conhecimento, Ação Docente e Tendências.

Base de Conhecimento
Inspira-se no modelo proposto por Shulman, 
segundo o qual a base de conhecimento 
consiste em um corpo de compreensões, 
habilidades e disposições necessárias para que 
o professor desenvolva processos de ensinar 
e de aprender em diferentes situações. 

Ação Docente
Relaciona-se ao conhecimento pedagógico geral, 
também conforme Shulman, e trata das teorias 
e dos princípios relacionados aos 
processos de ensino e aprendizagem.

Tendências
Contempla a publicação de textos 
que apresentam idéias novas, 
polêmicas e instigantes. 

Estrutura da obra
Elaborada em linguagem clara e 
acessível, a coleção organiza os 
conteúdos em seções que esclarecem 
o contexto das discussões e criam 
planos que orientam a leitura.

Ação reflexiva

Propõe questões que ajudam o 
professor a refletir e posicionar-se 
sobre o assunto tratado no texto.

Ação docente

Amplia a base de conhecimento do 
docente em termos de valores, atitudes, 
ética, diversidade, demandas da comunidade etc.

Ação pedagógica

Sugere ações para serem realizadas pelos 
alunos que podem ser adaptadas à prática 
de cada professor em sala de aula.

COLEçãO COTIDIANO ESCOLAr

Educação

Conceito não é

Define um conceito pelo que ele não é, derrubando 
interpretações errôneas e equivocadas. 

As idéias de... 

Explica a contribuição de um especialista, 
a teoria que propôs para a educação.

Quem é... 

Informações sobre pessoas citadas.

O que é...

Informações sobre conceitos, modelos 
teóricos, tendências, movimentos citados.

Glossário

Definições de termos que não são familiares 
ao leitor.

Mais conhecimento…

Amplia a visão do professor sobre o assunto 
tratado por meio de indicação de livros, 
filmes, quadrinhos, DVDs, sites etc.

Organizadores gráficos
Recursos como tabelas, gráficos, mapas 
conceituais e fotos complementam a apresentação 
do conteúdo e facilitam a compreensão.
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O que há de especial  
na inclusão
Maria Teresa Eglér Mantoan
Cristina Abranches 

A sociologia no  
Ensino Médio
Nise Jinkings

Ficha Técnica

96 páginas

ISBN: 978-85-16-05670-4 

17 x 24 cm

Ficha Técnica

96 páginas

ISBN: 978-85-16-05669-8 

17 x 24 cm

Quais as condições do ensino de Sociologia no 
Ensino Médio? Qual o lugar dessa disciplina no 
sistema educacional brasileiro? Como se deu sua 
institucionalização no currículo, desde a década 
de 1930? Que conteúdos devem ser oferecidos ao 
aluno de nível médio? Que recursos e métodos 
podem ser sugeridos aos professores?

Das respostas que dermos a essas indagações 
dependerá a consolidação da Sociologia no 
sistema de ensino, agora que ela se tornou 
obrigatória nos currículos do Ensino Médio.

Ao mesmo tempo que busca responder a essas 
perguntas, este livro propõe uma reflexão sobre 
os fundamentos teóricos e metodológicos do 
ensino de Sociologia, partindo de experiências 
didáticas desenvolvidas em sala de aula.

O que há de especial na inclusão?  

Os meios de comunicação, os pais interrogam: 
As escolas estão preparadas para a inclusão? 

Os professores afirmam que não e contestam: O 
que fazer com os alunos mais comprometidos? 
Quem garante o apoio ao professor e ao aluno?

As escolas especiais vão acabar? 

Essas  e outras perguntas são recorrentes. 
Elas  têm contribuído mais para o imobilismo 
das redes de ensino, das escolas, dos pais  e 
professores  do que para ações que garantam o 
direito de todos os alunos ao ensino regular. 

Com este livro, queremos trazer à tona os motivos 
pelos quais essas perguntas não conseguem calar.

Convidamos o leitor a conhecê-los e a 
compartilhar conosco as razões que nos levam 
a propor uma educação que reconheça as 
diferenças e valorize a igualdade nas escolas.

l
a
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O domínio da 
linguagem científica 
é uma exigência 
ao cidadão do século XXI 
que quiser compreender as mudanças por que 
passa a sociedade, posicionar-se perante elas e 
participar das decisões que a podem mudar.

Este livro analisa algumas das exigências atuais do 
ensino de ciências e traz  sugestões de atividades 
interdisciplinares de alfabetização científica. Cada 
proposta de atividade apresenta os conceitos de 
modo significativo para o estudante, discute os 
valores éticos envolvidos, descreve a metodologia 
utilizada e as habilidades que serão desenvolvidas.

Ensino de ciências  
e cidadania
Myriam Krasilchik
Martha Marandino

Ficha Técnica

96 páginas

ISBN: 978-85-16-05667-4 

17 x 24 cm

Filosofia na escola
O prazer da reflexão

Marcos Antônio Lorieri
Terezinha Azerêdo Rios 

Ficha Técnica

96 páginas

ISBN: 978-85-16-05668-1 

17 x 24 cm

Pensar seriamente não 
quer dizer pensar “de 
cara fechada”. E pensar 
à moda da filosofia, que 
é uma maneira séria de 
pensar, significa trazer para a 
escola, ao lado do rigor e da seriedade, a alegria.

Este livro propõe um olhar diferente e 
prazeroso, com a intenção de ampliar o saber 
e o sabor no contexto do trabalho educativo.

Há aspectos desse contexto que nem sempre 
são sabidos e saboreados como seria de se 
desejar. Talvez porque faltem bons convites. 

Não seja por isso: sinta-se convidado ao 
prazer do exercício da reflexão filosófica!

A obra propõe a luta por uma escola para 
todos, sem discriminações e sem ensino à 
parte para os mais e os menos privilegiados.

Promove um trabalho de “ressignificação” 
do papel da escola com os professores, 
pais e comunidade e estuda formas mais 
solidárias e plurais de convivência.

O resgate e a prática de brincadeiras tradicionais 
estão hoje entre as prioridades e os objetivos de 
instituições relacionadas à Educação Infantil.

Esse livro alinha-se a esse movimento ao tratar 
do modo como a criança brinca, por que e como 
observá-la no processo de suas brincadeiras e como 
incluir em seu cotidiano as brincadeiras tradicionais.

O brincar no 
cotidiano da criança
Adriana Friedmann

Ficha Técnica

64 páginas

ISBN: 85-16-05268-0 

17 x 24 cm

Ficha Técnica

136 páginas

ISBN: 85-16-05112-9 

17 x 24 cm

Inclusão escolar –
O que é? Por quê? Como fazer?

Maria Teresa Eglér 
Montoan
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A partir da definição de violência, trava 
uma discussão sobre a realidade brasileira 
e sobre a violência presente nas escolas. 
Reflexões sobre a violência “na” escola ou 
“da” escola. Caminhos para o enfrentamento 
da insegurança e da violência.

A realização de assembléias escolares como 
alternativa para uma ação educativa democrática, 
articulando o conceito de educação baseada 
na resolução de conflitos com a proposta de 
assembléias escolares. Como implementar e 
desenvolver assembléias escolares e relatos sobre 
mudanças vividas por educadores em suas relações 
escolares a partir da implementação dessa prática.

Assembléia escolar
Um caminho para a resolução 
de conflitos

Ulisses F. Araújo

A sociedade da insegurança 
e a violência na escola
Flávia Schilling

Ficha Técnica

112 páginas

ISBN: 85-16-04385-1 

12 x 16,5 cm

Ficha Técnica

104 páginas

ISBN: 85-16-04384-3 

12 x 16,5 cm

Nesse livro, os autores propõem a prática 
de uma Educação Infantil que acolha 
todos os tipos de diferenças.

A obra trabalha as questões étnico-raciais 
e outras características capazes de gerar a 
exclusão da criança como pontos de partida e 
de chegada da ação pedagógica e educativa.

Trabalhando a diferença na 
educação infantil
Anete Abramowicz, Valter Roberto Silvério, 
Fabiana de Oliveira, Gabriela Guarnieri de 
Campos Tebet

Ficha Técnica

128 páginas

ISBN: 85-16-05118-8 

17 x 24 cm

Privilegia a abordagem educacional do brincar 
infantil com ênfase nas questões culturais. Sob esse 
ponto de vista, a obra recupera o patrimônio lúdico-
cultural e contribui para a formação de educadores 
e para o conhecimento da atividade lúdica infantil.

O desenvolvimento da 
criança através do brincar
Adriana Friedmann

Ficha Técnica

152 páginas

ISBN: 85-16-05315-6 

17 x 24 cm
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Os principais conceitos que envolvem a construção 
do projeto político-pedagógico, partindo de uma 
reflexão histórica sobre gestão escolar, os limites 
dos projetos reguladores, as possibilidades 
dos projetos emancipadores, os limites da 
organização burocrática e as possibilidades da 
organização cultural da escola. Caminhos para 
aquecer o processo de discussão nas escolas.

Gestão do projeto  
político-pedagógico
Entre corações e mentes

Vera Lúcia Sabongi  
de Rossi

Discussão sobre interdisciplinaridade, 
multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, 
apresentando caminhos que levam à inserção 
dos temas transversais no cotidiano escolar. 
A partir da conceituação teórica desses 
temas, entendemos o construtivismo e a 
estratégia pedagógica de projetos como 
forma essencial para o ensino transversal.

Temas transversais e  
a estratégia de projetos
Ulisses F. Araújo

Os conceitos de indisciplina e suas possíveis causas, 
analisados a partir da discussão de instituições 
normativas e de obediência ou não a normas. 
O papel do professor nesse contexto. 
Estratégias democráticas para o 
enfrentamento desse fenômeno, destacando 
a importância da realização do contrato 
pedagógico e das assembléias de classe.

Indisciplina
O contraponto das escolas democráticas

Julio Groppa Aquino

Ficha Técnica

96 páginas

ISBN: 85-16-04386-X 

12 x 16,5 cm

Ficha Técnica

112 páginas

ISBN: 85-16-03902-1 

12 x 16,5 cm

Ficha Técnica

96 páginas

ISBN: 85-16-03900-5 

12 x 16,5 cm

A lógica da escola e de sua avaliação a partir 
da diferenciação entre os ciclos de formação 
e os ciclos de progressão continuada, e 
suas conseqüências na redefinição da 
escola. Reflexões sobre as concepções de 
educação e de políticas públicas que buscam 
melhores soluções pedagógicas para a 
aprendizagem das novas gerações.

Ciclos, seriação e avaliação
Confronto de lógicas

Luiz Carlos de Freitas

Ficha Técnica

96 páginas

ISBN: 85-16-03901-3 

12 x 16,5 cm

Educação
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A invenção da sala de aula
Uma genealogia das formas de 
ensinar

Inés Dussel e Marcelo Caruso

Como se ensina a ser 
menina
O sexismo na escola

Montserrat Moreno Co-edição: Editora da Unicamp

A construção de 
escolas democráticas
Histórias sobre complexidade, 
mudanças e resistências

Ulisses F. Araújo

SérIE ESCOLA & DEMOCrACIA
Textos que versam sobre a construção de uma realidade escolar 
mais democrática, por meio da reflexão sobre as relações 
interpessoais, os conteúdos escolares, a reestruturação 
do espaço e da instituição escolar e a cidadania.

COLEçãO EDUCAçãO EM PAUTA

Ficha Técnica

160 páginas

ISBN: 85-16-03459-3 

14 x 21 cm

Ficha Técnica

256 páginas

ISBN: 85-16-03897-1 

14 x 21 cm

Ficha Técnica

80 páginas

ISBN: 85-16-02363-X 

14 x 21 cm

1

Cat_ensino_fund_II_miolo.indd   47 13.08.07   17:56:26



B
IB

L
IO

T
E

C
A

 D
O

 P
r

O
F

E
S

S
O

r
��

Ficha Técnica

200 páginas

ISBN: 85-16-04439-4 

14 x 21 cm

Ficha Técnica

128 páginas

ISBN: 85-16-02907-7 

14 x 21 cm

Ficha Técnica

120 páginas

ISBN: 85-16-03898-X 

14 x 21 cm

Educação

O fazer ético
Guia para a educação moral

Adela Cortina

Pensando e fazendo 
educação de qualidade
Maria Teresa Eglér Mantoan (org.), 
Nílson José Machado, Elizabeth Dias de Sá,  
Mônica Maria Farid Rahme e Aricélia Ribeiro  
do Nascimento

Práticas morais
Uma abordagem sociocultural da 
educação moral

Josep Maria Puig
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Ficha Técnica

208 páginas

ISBN: 85-16-04438-6 

16 x 23 cm

Ficha Técnica

168 páginas

ISBN: 85-16-04424-6 

16 x 23 cm

Ficha Técnica

160 páginas

ISBN: 85-16-02366-4 

16 x 23 cm

SérIE TEOrIAS & TENDêNCIAS
Textos que tratam do funcionamento psíquico e das relações 
sociais humanas, relacionando-os às relações escolares e aos 
processos de desenvolvimento, ensino e aprendizagem.

Conto de escola
A vergonha como um regulador 
moral

Ulisses F. Araújo

Conhecimento e valor
Nílson José Machado

A terceira revolução 
educacional
A educação na sociedade do 
conhecimento

José M. Esteve

Cat_ensino_fund_II_miolo.indd   49 13.08.07   17:56:32



B
IB

L
IO

T
E

C
A

 D
O

 P
r

O
F

E
S

S
O

r
�0

Diálogos com educadores
O cotidiano escolar interrogado

Julio Groppa Aquino

A matemática e os 
temas transversais
Alexandrina Monteiro, Geraldo Pompeu Junior

Criatividade
Psicologia, educação e 
conhecimento do novo

Mário Sérgio Vasconcelos (org.), Jean Piaget,  
Cristina Dias Allessandrini, José Sterza Justo, 
Maria Lúcia de Oliveira, Ricardo Ottoni Vaz 
Japiassu e Silvia Parrat-Dayan

SérIE TEMAS TrANSVErSAIS
Textos que trazem contribuições teóricas e práticas para a 
implementação dos temas transversais como organizadores 
da estrutura curricular e do sistema educacional brasileiro.

Ficha Técnica

128 páginas

ISBN: 85-16-02908-5 

16 x 23 cm

Ficha Técnica

176 páginas

ISBN: 85-16-03473-9 

16 x 23 cm

Ficha Técnica

160 páginas

ISBN: 85-16-02913-1 

14 x 21 cm

Educação
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