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Referenciais teóricos
Matemática e Educação Infantil – 
Investigações e possibilidades de prá-
ticas pedagógicas (Vozes, 186 p.)

Organizado por Mercedes 
Carvalho e Marcelo Almeida 
Bairral, essa coletânea de textos 
investigativos contempla o ensino 
da Matemática desenvolvido na 

Educação Infantil a partir de referenciais teóricos no 
campo da Educação, da Educação Matemática e da 
Infância. Com essa proposta, a obra apresenta ideias 
sobre cultura e infância, passando pelas políticas pú-
blicas, que delineiam o fazer pedagógico na escola, e 
a formação dos professores para trabalhar com esse 
segmento. Também procura abordar diferentes ramos 
do conhecimento matemático ressaltados nos Refe-
renciais Nacionais Curriculares da Educação Infantil, 
tais como o tratamento da informação, a resolução de 
problemas, os números e os processos de contagem e 
a geometria.

Conexão com
a realidade
Pesquisa no Ensino Médio – Tuto-
rial para professores e alunos (Ed. dos 
autores, 86 p.)

As habilidades e as competências desenvolvidas 
através da pesquisa são fundamentais para a busca de 
uma aprendizagem ativa e significativa, sustentam os 
autores deste livro, que aborda a questão da pesqui-
sa no Ensino Médio do ponto de vista instrumental. 

O dia exuberantemente se abriu pra nós,
para surpresa nossa e da menina do tempo da tv 
e de quem previu o que ela disse, 
o que ela leu, ouviu, obedeceu e repetiu.
A tarde está, por isso mesmo, 
impecável e é o auge desse dia,
seu melhor desempenho em luminosidade.
A tarde está linda!
Sabe que é primavera, 
sabe que eu estou falando com ela, 
sabe que estou falando dela, 
sabe que está deslumbrante, 
sabe que é a dona da cena.
Exibida e sem me olhar, 
me ordena esse poema.

26 de outubro de 2000.

Os doutores em Educação Paulo Ricardo Tavares da 
Silveira (UFPel) e Silvia Maria Barreto dos Santos 
(Ufrgs) e a mestra em Letras pela PUCRS, Lisane 
Félix Veloso explicam que a obra funciona como uma 
ferramenta de trabalho para professores e alunos ini-
ciados na pesquisa. A proposta é conectar a realida-
de do Ensino Médio com as exigências da pesquisa 
científica. Mais informações: paulo.ricardo.tavares@
gmail.com

Releituras
Estratégias de ensino (Corag, 84 p.)

A professora da Uergs, Gla-
dis Falavigna, pós-doutora em 
Educação, reúne neste livro expe-
riências de alunos da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental das escolas públi-
cas de Porto Alegre de 2006 a 2011. Os trabalhos das 
crianças, utilizando recursos de computador disponí-
veis nos laboratórios de informática das instituições, e 
propostos pelas disciplinas de Arte-Educação, Portu-
guês e Música, por exemplo, são analisados enquanto 
experiências pedagógicas, expressão dos valores sociais 
e discurso dos alunos da periferia. Escolas municipais 
e estaduais interessadas em receber o livro devem con-
tatar com a autora: gladis-falavigna@uergs.edu.br

Literatura gaúcha
Coleção Originais (IEL/ Corag)

O Instituto Estadual do Livro (IEL) lançou os 
quatro primeiros títulos da Coleção Originais, que se 
propõe a mostrar o vigor da literatura contemporâ-
nea produzida no estado, com a publicação de autores 
inéditos ou já conhecidos que trabalham com a cria-

ção com a palavra. A série reúne 
poesia, contos, novelas e quadri-
nhos. Além da coletânea de contos 
Exercícios espirituais para insônia e 
incerteza, de Lourenço Cazarré, 
os volumes iniciais, a serem lan-
çados na Feira do Livro de Porto 
Alegre, contemplam a poesia em 

Caminhos do fruto, de César Pereira, Partimos de ma-
nhã, de Nei Duclós e Lenhador de samambaias, de José 
Weis. As publicações são uma realização da Secretaria 
de Estado da Cultura (Sedac), por meio do IEL, em 
coedição com a Corag e apoio da editora Modelo de 
Nuvem.


