
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES 

A  multidimensionalidade do fenômeno educacional é a evidência da complexidade do papel do 

professor. Considerando essa condição, a obra “Ensino: as abordagens do processo” apresenta 

uma análise da profissão por meio de conceitos básicos de diferentes abordagens do processo 

ensino-aprendizagem, relacionando-os a vários perfis de comportamento de docentes em sala 

de aula. O confronto entre teoria e prática, adicionando também as questões éticas e 

posicionamentos ideológicos, faz deste estudo uma fonte de discussão e reflexão valiosa para 

estudantes universitários de licenciatura.  

 

Ela trabalhava para o governo americano, mas poucas pessoas sabiam disso. Especialista 

em seu campo de atuação, era um dos segredos mais bem guardados de uma agência tão 

clandestina que nem sequer tinha nome. E quando perceberam que ela poderia ser um 

problema, passam a persegui-la. A única pessoa em quem ela confiava foi assassinada. Ela 

sabe demais, e eles a querem morta. Agora ela raramente fica em um mesmo lugar ou usa o 

mesmo nome por muito tempo. Até que um antigo mentor lhe oferece uma saída ― uma 

oportunidade de deixar de ser o alvo da vez. Será preciso aceitar um último trabalho, e a 

única informação que ela recebe a esse respeito só torna sua situação ainda mais perigosa. Ela decide enfrentar a 

ameaça e se prepara para a pior batalha de sua vida, mas uma paixão inesperada parece diminuir ainda mais suas 

chances de sobreviver.   

Bernadette Fox é notável. Aos olhos de seu marido, guru tecnológico da Microsoft e rock star do 

mundo nerd, ela se torna mais maníaca a cada dia; para as demais mães da Galer Street, escola 

liberal frequentada pela elite de Seattle, ela só causa desgosto; os especialistas em design ainda a 

consideram uma gênia da arquitetura sustentável, e Bee, sua filha de quinze anos, acha que tem a 

melhor mãe do mundo. Até que Bernadette desaparece do mapa. Tudo começa quando Bee 

mostra seu boletim (impecável) e reivindica a prometida recompensa: uma viagem de família à 

Antártida. Mas Bernadette tem tal ojeriza a Seattle - e às pessoas em geral - que evita ao máximo sair de casa, e 

contratou uma assistente virtual na Índia para realizar suas tarefas mais básicas. Uma viagem ao extremo sul do 

planeta é uma perspectiva um tanto problemática. Para encontrar sua mãe, Bee compila e-mails, documentos oficiais 

e correspondências secretas, buscando entender quem é essa mulher que ela acreditava conhecer tão bem e o 

motivo de seu desaparecimento.   

Num país imaginário, um fenômeno eleitoral inusitado detona uma séria crise política: ao 

término das apurações, descobre-se um espantoso número de votos em branco - uma 

"epidemia branca" que remete ao Ensaio sobre a cegueira (1995), do mesmo autor. Neste 

romance, José Saramago faz uma alegoria sobre a fragilidade do sistema político e das 

instituições que nos governam. Numa manhã de votação que parecia como todas as outras, 

na capital de um país imaginário, os funcionários de uma das seções eleitorais se deparam 

com uma situação insólita, que mais tarde, durante as apurações, se confirmaria de maneira 

espantosa. Aquele não seria um pleito como tantos outros, com a tradicional divisão dos 

votos entre os partidos "da direita", "do centro" e "da esquerda"; o que se verifica é uma opção radical pelo voto em 

branco. Usando o símbolo máximo da democracia - o voto -, os eleitores parecem questionar profundamente o 

sistema de sucessão governamental em seu país. 
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Editorial 
 

Fevereiro: ainda em ritmo 

de férias, seguimos com 

sugestões para aproveitar 

este início de ano para co-

locar as leituras em dia, 

seja por lazer, por necessi-

dade de trabalho ou estu-

do. Estamos também orga-

nizando nosso próximo 

encontro do Clube de Lei-

tura, confira as datas e se 

agende para participar . 

Boa leitura! 
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  TEMOS NA BIBLIOTECA 

Recebemos como doação para nosso 

acervo exemplares de três obras especiali-

zadas em trânsito/veículos. Relevantes 

fontes de informação encontram-se dispo-

níveis em nosso acervo.   
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2 em 1: patinete dobrável vira bike elétrica em segundos 
 

Um patinete elétrico capaz de rapidamente se transformar 

em uma mini bicicleta elétrica é a aposta dos designers Bhavya 

Upadhyay e Devam Jangra para a micromobilidade urbana. Ainda 

conceito, o modelo Beam Kick Scooter é compacto, versátil e 

elegante.  

Com a previsão de que 68% da população mundial será ur-

bana até 2050, segundo o Relatório Mundial das Cidades 2022, 

publicado pelo ONU-Habitat, é certo que a já caótica situação da mobilidade tende a se agravar. Além do incentivo 

ao desenvolvimento do transporte público, pequenas soluções de deslocamento surgiram no mercado nos últimos 

anos: a ascensão dos monociclos e patinetes elétricos são exemplos deste movimento.[...] 

 

Leia mais   Fonte: Ciclo Vivo 

Veja mais matérias selecionadas: Portal da Escola  - Acontece Por Aí e/ou  na intranet em Biblioteca –Por Aí 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
E algumas coisinhas que vimos por aí 

Você pode ser um leitor voraz e assíduo, já habituado a ler 

todos os dias. Ou pode ser um leitor mais despojado, que só 

lê quando tem vontade. Ou então um leitor iniciante, engati-

nhando para fazer da leitura parte da sua vida... Não importa 

que tipo de leitor seja cada um de nós, todos sofremos com a 

mesma dúvida: como escolher o próximo livro? 

São vários os métodos que podemos utilizar para passar de 

um livro a outro, as vezes mudando totalmente o gênero e o estilo, as vezes seguindo a mesma “linha edito-

rial” — tipo aquelas fases em que só queremos saber de livros tristes. 

Então hoje resolvemos listar os diferentes modos de selecionar um novo livro. 

 

1- A “iluminação” 

Esse é o jeito mais difícil e inconstante, pois a “iluminação” se refere àquele momento em que a gente 

topa com um livro e pensa: “Preciso ler AGORA”. Não é difícil partir para a próxima leitura quando já se está 

pensando nela há tempos, ansioso para começar. [...] 

2- Mood do momento 

Não adianta a gente se propor a ler um livro pesado, deprê, incômodo, quando tudo o que desejamos é 

uma leitura levinha e divertida. A experiência não será aquela que esperávamos. [...] 

5- Flanar pela livraria — ou biblioteca 

Para quem adora passar horas andando entre estantes de livros, esse é o método perfeito, mas exige 

paciência e visão. Trata-se de ficar admirando as prateleiras, lendo as lombadas dos livros e pegando os que 

mais chamarem atenção. Aqui o elemento surpresa está muito presente, porque exige que a gente veja 

aquele livro especial — e quantas vezes não passamos batido por uma potencial leitura, né? Nossa dica é: vá 

para uma livraria ou biblioteca, passeie por entre os livros, pegue alguns, leia a quarta capa ou as primeiras 

páginas e só pare quando sentir: “É este aqui que eu quero ler agora”. 

E aí, curtiram a nossa lista? Como você escolhe suas próximas leituras? 

 

   Siga a leitura         Fonte:  Suminstante 

CONFIRA 
Tutorial KOHA 
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