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Sugestões de livros: 

 

Inovar para mudar a escola 

Autor: José Augusto Pacheco 

Editora: Porto Editora 

Ano: 2019 
 

Neste livro aborda-se a inovação como estratégia de mudança da escola a partir de uma 

discussão de questões do currículo, da formação de professores e das políticas 

transnacionais e nacionais. Da sua leitura resultam perspetivas que podem contribuir 

para que essa mudança seja um instrumento de discussão em cada escola, face aos 

enormes e complexos desafios colocados por um futuro cada vez mais incerto. Assim, é 

ao nível da escola que é criada, desenvolvida e sustentada uma estratégia de mudança 

que contribui tanto para a melhoria do sucesso educativo quanto para a qualidade das 

aprendizagens. 
 

COVID-19: Educação e a Ótica Docente 

Autor: Elói Martins Senhoras (Organizador) 

Editora: Clube de Autores 

Ano: 2020 
 

A rápida difusão multilateral da pandemia de COVID-19 trouxe significativas inflexões na 

realidade humana, impactando assimetricamente diferentes áreas, inclusive a 

educacional que passou por significativas transformações, a qual se tornou objeto de 

pesquisa neste livro a partir da visão privilegiada dos docentes. Tomando como 

referência esta temática, o livro, COVID-19: Educação e a Ótica Docente, apresenta 

relevantes debates sobre os impactos da pandemia da COVID-19, por meio do prisma 

analítico da comunidade docente, com o objetivo de discutir os desafios e possibilidades 

da Educação lato sensu. A presente obra traz um rico olhar multidisciplinar sobre as 

repercussões da pandemia, bem como as transformações da área educacional sob o 

olhar docente. Organizado em sete capítulos, o presente livro foi estruturado com base 

em uma abordagem multidisciplinar, a qual valorizou a utilização de distintos recortes 

metodológicos e teóricos na construção das discussões, justamente findando 

apresentar debates permeados por um amplo sentido de pluralidade e robustecidos por 

uma diversidade de apreensões empíricas. Por um lado, a caracterização metodológica 

das distintas pesquisas apresentadas neste livro é identificada por uma natureza 

exploratória, descritiva e explicativa quanto aos fins e por uma abordagem qualitativa 

quanto aos meios, tendo no método teórico-histórico-dedutivo o fundamento para a 

utilização de distintos procedimentos de levantamento e análise de dados. Por outro 

lado, as discussões sobre os impactos da pandemia no âmbito educacional são 

articuladas por cinco diferentes marcos teórico-conceituais aglutinadores, 



 
respetivamente identificados pela perceção dos docentes, a prática pedagógica em 

tempos de pandemia, os desafios e trilhas alternativas de ensino-aprendizagem, o uso 

de tecnologias digitais de informação e comunicação, bem como a saúde mental 

docente. Construída por meio de uma abordagem que concilia teoria e empiria, bem 

como focalizada em uma aprazível leitura, a presente obra é indicada para um amplo 

público, seja de acadêmicos e profissionais da área educacional, seja de pais e alunos, 

contribuindo assim para a valorização de novos conhecimentos sobre a realidade 

educacional tão pouco explorada e impactante no contexto da pandemia de COVID-19. 
 

Ensino remoto e a pandemia de COVID-19 

Autor: Elói Martins Senhoras (Organizador)  

Editora: Clube de Autores 

Ano: 2021 
 

O ensino remoto trata-se de uma modalidade educacional de ensino e aprendizagem 
caracterizada por uma história de longa duração desde o final do século XIX até aos dias 
atuais, a qual se fundamentou por diferentes estratégias didáticas e meios tecnológicos 
em distintos contextos espaço-temporais. 
Embora o ensino remoto não seja uma novidade no campo educacional, ele passou a 
adquirir crescente destaque em instituições de ensino superior nas últimas três décadas 
de modo complementar ao ensino presencial, algumas vezes sendo confundido com o 
Ensino a Distância (EAD) que possui um design didático e de interação com base em uma 
arquitetura própria, com conteudistas, professores, tutores e discentes. 
A despeito das características menos estruturadas do ensino remoto em relação ao EAD, 
aquele adquiriu papel estratégico para dar continuidade às estratégias de 
ensino/aprendizagem por meio de um amplo esforço institucional e de docentes e 
estudantes durante a vigência de medidas de isolamento social diante da pandemia da 
COVID-19. 
Tomando como referência a passagem de uma apreensão marginal ou fundamentada 
em nichos para uma ampla adoção transversal em diferentes modalidades de ensino 
formal, o ensino remoto em suas modalidades síncrona (aulas ao vivo) e assíncrona 
(aulas gravadas) se tornou em uma solução emergencial para dar continuidades às 
atividades de aprendizagem no contexto da pandemia de COVID-19. 
É neste contexto de transformações no campo da Educação lato sensu que surge o livro 
“Ensino remoto e a pandemia de COVID-19”, trazendo um amplo debate sobre a adoção 
desta estratégia emergencial no contexto pandêmico, bem como um mapeamento das 
forças e fraquezas, dilemas e soluções do ensino remoto. 
Organizado em cinco capítulos, a presente obra tem o objetivo de oferecer uma análise 
panorâmica sobre a adoção do ensino remoto no contexto da pandemia de COVID-19, 
permitindo assim trazer uma abordagem multidisciplinar que coaduna distintos debates 
multitemáticos. 
A conjugação dos debates presentes nos cinco capítulos presentes nesta obra revela um 
trabalho coletivo de onze pesquisadores, com distintas formações acadêmicas e 
filiações institucionais, mas que comungam na multidisciplinaridade e na pluralidade 
teórico-metodológica de pensamento a razão para análise do ensino remoto em tempos 
de pandemia. 



 
A abordagem exploratória, descritiva e explicativa do presente livro apresenta 
instigantes contribuições qualitativas para o debate em função do rigor analítico e das 
distintas experiências profissionais e formações acadêmicas dos autores, razão pela qual 
a obra é recomendada para um amplo público de leitores envolvidos ou interessados 
pela educação em tempos conturbados de pandemia. 
 

A Psicologia da Pandemia 

Autores: Mauro Paulino e Rodrigo Dumas-Diniz  

Editora: Pactor 

Ano: 2020 
 

Com prefácio de Bento Rodrigues, jornalista da SIC e posfácio de Tiago Pereira, 

coordenador do Gabinete de Crise COVID-19 da Ordem dos Psicólogos Portugueses. É 

inegável que as pandemias representam uma ameaça à saúde pública e o ano de 2020 

marcou um momento histórico que será sempre estudado e recordado, provando que 

o mundo não estava preparado para múltiplas alterações provocadas pelo impacto de 

uma pandemia como a COVID-19. 

Este livro preenche uma lacuna importante na literatura nacional, em matéria de 

pandemias, sobretudo a propósito da COVID-19. Aborda tópicos urgentes e aponta 

importantes orientações futuras que podem servir de aprendizagem na gestão de novas 

pandemias. Aqui, o leitor encontrará o contributo de profissionais das mais diversas 

áreas, entre as quais a Medicina, a Enfermagem, a Sociologia, o Serviço Social, o Direito 

e, em particular, a Psicologia, podendo contar com o enfoque mais atual e consistente 

que o conhecimento científico, por agora, permite. Uma obra destinada a todos os que 

procuram mais informações credíveis sobre os impactos, bem como as reações 

emocionais e comportamentais, decorrentes da pandemia. 

Neste livro, destacam-se as questões incontornáveis de uma pandemia que inquieta 

todos os cidadãos, tais como: a gestão clínica, as reações psicológicas, as complicações 

(neuro)psiquiátricas, as intervenções psicológicas e psicossociais e as pluralidades 

familiares (crianças com pais separados, agregados marcados por violência doméstica, 

lares com animais de companhia) E, ainda, os impactos na esfera: económica, laboral, 

legal, pedagógica, pediátrica e religiosa. 
 

Quando as Escolas Fecharam - Cadernos da Pandemia 

Autor: Paulo Guinote  

Editor: Francisco Manuel dos Santos 

Edição:  2021 
 

"E, numa manhã, a 16 de março de 2020, as escolas portuguesas fecharam portas e 

professores e alunos confinaram-se em casa. A decisão governamental, inédita, 

resultara da pandemia causada pelo SARS-CoV -2 e só viria a ser revertida cerca de dois 

meses depois, de modo parcial, para alunos com disciplinas com exame do ensino 

secundário. 



 
Este livro regista a vivência dessas semanas por um casal de professores, a filha, aluna 

do 11.º ano, e a gata da casa, subitamente também perturbada pela alteração do 

quotidiano. É um diário muito pessoal, mas que evidencia o papel das escolas como uma 

das âncoras mais importantes do funcionamento da sociedade, sobretudo para os 

núcleos familiares cujo dia-a-dia se organiza em torno do calendário e dos horários 

escolares." 
 

As múltiplas dimensões da Educação na Era do Coronavírus - o pensar e viver 

contemporâneo pós-pandemia 

Autores: José Ernesto de Fáveri, Luiz Eduardo Cani e Sandro Luiz Bazzarella 

Editor: LiberArs 

Edição: 2020 
 

É possível, neste cenário, ter uma radiografia do quadro educacional, do descaso na 

atualidade com a educação. Autoridades, “responsáveis” pela gestão educacional estão 

muito mais preocupadas em aparecer, em “mitar”, do que propor um projeto 

educacional consistente, inclusivo de largas parcelas excluídas da sociedade brasileira e, 

que necessitam de serviços públicos de qualidade, entre eles da educação. 

Diante deste horizonte, se faz necessário uma reflexão aprofundada, conhecendo como 

a estrutura está sendo utilizada como máquina de propaganda, e não como geradora de 

conhecimento. A coragem dos autores em lançarem um olhar atendo sobre a educação, 

mesmo em um cenário que se aproxima da censura, é uma demonstração de coragem, 

que deve ser inspiração para todos os que atuam na atividade educacional.  
 

Educando para a vida no pós-pandemia 

Autor: Sueli Conte 

Editora: Novo Século 

Ano: 2020 
 

É evidente que a pandemia atingiu profundamente as nossas relações familiares e 

profissionais, bem como a nossa maneira de ver o mundo. Com o isolamento social – as 

aulas suspensas e novos desafios diários –, todos tiveram de se reinventar e foram 

obrigados a conviver com o medo da contaminação pela COVID-19 e com a ansiedade. 

Este livro, fruto de sólida experiência com a prática pedagógica e de profundos estudos 

na área de psicologia, lança luz aos diversos desafios enfrentados pelos educadores e 

pais neste momento: a adaptação às ferramentas tecnológicas para inserir os alunos no 

espaço educacional de modo interativo, o apoio às famílias no ambiente virtual, a 

vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes fora da escola. 

Esta obra destina-se aos diversos núcleos sociais, compreendendo seus universos 

particulares. A escola, neste contexto desafiador do pós-pandemia, tem o papel de não 

somente ser uma ponte entre o saber e o aluno, mas também o fio condutor da empatia, 

do amparo, da resiliência, da complacência e do amor. 

Este é um novo mundo, desafiador, mas que também pode ser admirável, se soubermos 

acolhê-lo com sabedoria. 
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Sugestão de vídeos: 

 

Cenários de inovação pedagógica/andragógica com utilização de dispositivos móveis na 

aprendizagem 

https://www.youtube.com/watch?v=5igrEq3HV5o 

 

Aulas de educação física em tempos de pandemia 

https://www.youtube.com/watch?v=cwL3bOE8ZqU 

 

Ensino a distância 

https://webinars.dge.mec.pt/webinar/ensino-distancia-0 

 

A emergência de uma educação digital de qualidade no pós-pandemia 

https://www.youtube.com/watch?v=7hHyrKTU4uc 

 

Conversa com António Nóvoa - A Educação em tempos de pandemia (COVID-19 / 

Coronavírus) 

https://www.youtube.com/watch?v=FNF7i_DpfIo 

 

Capacitação Digital dos Docentes 

https://www.youtube.com/watch?v=nbLxJZ97wJ0 

 

As escolas de Portugal em tempos de isolamento social 

https://www.youtube.com/watch?v=Fq8zXy-GsUw 

 

Como a educação em Portugal estava preparada para a pandemia. Live com Luzia 

Rodrigues 

https://www.youtube.com/watch?v=uZL4Bfy_PAc 
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#EstudoEmCasa 

https://www.youtube.com/watch?v=BptdR-W893o 

 

Leonardo Ortiz Villacorta. VP of International Partnerships at Code.org during our virtual 

launch 
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