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Sinopse: Transforma objetos banais em obras extraordi-

nárias! Quando o papel higiénico acaba, sobram aqueles rolos 

de cartão que habitualmente deitamos fora. Mas há tantas 

coisas giras que podes fazer com eles: carros de corrida, cai-

xas de presentes ou ovelhas engraçadas são apenas algumas 

ideias! Neste livro encontras mais de 30 projetos diferentes, 

com instruções passo a passo...  

Sinopse: Este livro ensina, passo a passo, como montar mais 

de 16 tipos de patchwork com instruções que facilitam o domí-

nio do processo. Descreve cada etapa com o apoio de imagens 

e fotografias, tudo o que necessita para fazer os acolchoados 

com patchowrk... 

Atividades criativas com rolos 

de papel higiénico  

Lauren Farnsworth 

Booksmile 

2016  

Patchwork passo a passo : 16 

projetos para acolchoar   

Elizabeth Betts 

Mel Editores 

2014  
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Sinopse: A vida é feita de mudanças, sobressaltos, 

desafios, todos os dias e em todas as idades. Mas, acredi-

ta, a adolescência é mesmo a fase mais incrível da tua 

vida! A criança que já foste ficou lá bem atrás e o mundo 

que se abre agora à tua frente é de liberdade, de escolhas 

e de futuro. Neste livro, falarei um pouco de mim, sim. Mas 

falarei sobretudo para ti. Quero ajudar-te a voltares o espe-

lho na tua direção para que te vejas por dentro e por fora, 

no teu mundo e no mundo dos outros. Para que te conhe-

ças verdadeiramente, de coração, corpo e alma ... 

Sinopse: A escola partilha de um conjunto de caracterís-

ticas que acarretam tensões e conflitos. O desafio atual pas-

sa por desenvolver uma educação para a convivência e para 

a gestão construtiva das conflitualidades, no sentido de se 

construir uma cultura de paz e de salutar convivência. Tendo 

por base esta perspetiva e pretendendo contribuir para a 

construção de uma cultura de paz nas escolas, o presente 

livro adota uma abordagem teórica e prática, tratando dife-

rentes temas referentes à gestão construtiva de conflitos em 

contextos de educação... 

Sinopse:  Estruturado em torno de 20 perguntas sobre plani-

ficação do ensino-aprendizagem, estratégias de ensino e 

avaliação, este pretende ser um livro muito prático que dê 

resposta às principais questões e desafios colocados pela 

profissão docente, pois ensinar é e há de continuar a ser uma 

tarefa muito complexa e um desafio permanente.  

Sinopse: A vila de Lachlan sofreu um duro golpe quan-

do dois cadáveres foram encontrados nas raízes de uma 

árvore caída. Graças a um trio improvável – a escritora 

Sara Medlar, a sua sobrinha Kate e o amigo Jack -, o misté-

rio foi desvendado e a paz regressou à comunidade. Agora, 

Sara, Kate e Jack não têm qualquer interesse em dar largas 

ao seu talento detetivesco, afinal, escaparam à morte uma 

vez e não querem tentar a sorte de novo.  

Sinopse: A violência sobre as pessoas idosas é um pro-

blema social que integra a agenda política internacional e 

nacional. Esta violência pode assumir diversas formas e repre-

sentar vários tipos de crimes. Torna-se, por isso, emergente 

definir políticas públicas na promoção de estratégias de enve-

lhecimento ativo e para uma efetiva prevenção da violência..  

Sinopse: "A Outra Margem do Mar"  recupera o início da 

sublevação na Baixa do Cassanje, em Angola. O romance 

recai, assim, nos incidentes ocorridos antes da guerra coloni-

al, quando grandes plantações de algodão começaram a ser 

incendiadas, acontecimentos que foram fulcrais para o de-

senrolar do conflito.  

Gestão de conflitos na escola  

Pedro Cunha, Ana Paula Mon-

teiro 

Editor: Pactor 

2018 

Adolescer é fácil, # só que 

não!  

Catarina Furtado 

Porto Editora 

2019 

Um crime exagerado 

Jude Deveraux 

Editor: Quinta Essência, 

2019  

Eu, professor, pergunto : 20 res-

postas sobre planificação do 

ensino-aprendizagem, estratégias 

de ensino e avaliação  

Helena Santos Silva, José Lopes 

Editora: Lidel 

2015 

Maus-tratos a pessoas ido-

sas 

Mauro Paulino, Dália Costa 

Editora: Pactor 

2019 

A outra margem do mar 

António Lobo Antunes 

Editor: Dom Quixote 

2019 


