
CATÁLOGO
LANÇAMENTO DE LIVROS

2019 a 2021



FUNDAMENTOS E HISTÓRIA

• Trajetória de Construção de uma 
abordagem Social das Deficiências

• Construção Social da Deficiência: 
algumas evidências empíricas

• Fundamentos Sociais, Políticos e 
Antropológicos da Educação 
Especial

• Federação Nacional das APAEs no 
Brasil: hegemonia e propostas 
educacionais (1990 – 2015)

• Três Fases da Educação Especial em 
Minas Gerais: um resgate iconográfico

• Das marcas da integração às 
possibilidades de inclusão dos 
estudantes com deficiência



MÉTODOS E PESQUISAS

• Análise de Entrevista

• Estudo comparado 
internacional em Educação 
Especial: políticas e práticas 
em diferentes cenários

• Pesquisas em educação especial em 
Mato Grosso do Sul

• Políticas e Práticas em 
Educação Especial e Inclusão 
Escolar



CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

• Educação Inclusiva e Organização 
da Escola: Perspectivas Críticas e 
Desafios Políticos do Projeto 
Pedagógico

• Currículo na Educação Inclusiva:
entendendo esse desafio

• Estratégias Inclusivas de 
Escolarização: da Teoria à Sala de 
Aula

• Da Teória à Práxis: vivenciando a 
colaboração do dia a dia escolar

• Saberes e práticas docentes no 
ambiente hospitalar e domiciliar

• Atendimento Educacional 
Especializado para estudantes com 
deficiência intelectual: aspectos 
conceituais, legais e práticos



AVALIAÇÃO E HABILIDADES

• Como avaliar a satisfação do aluno 
com deficiência no contexto 
acadêmico

• Ensino de habilidades de 
autocuidados para pessoas com 
autismo

• Autistas e os espaços escolares 
adaptados

• Superdotação, transtorno de déficit 
de atenção/hiperatividade e dupla 
excepcionalidade: um estudo de 
indicadores e habilidades sociais

• Alunos precoces com indicadores 
de altas habilidades/superdotação: 
reconhecendo e favorecendo a 
precocidade em sala de aula



INTERDISCIPLINARIDADES

• Ensino de música para 
pessoas com o transtorno do 
espectro do autismo

• Adaptações curriculares no 
ensino de ciências aos 
estudantes público da 
educação especial



TEMAS RELACIONADOS A 
POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

• Educação de surdos, linguagens e 
experiências

• Práticas interpret(ativas) 
no ensino inclusivo de surdos

• Práticas do intérprete de Libras no 
espaço educacional

• Surdocegueira: vencendo desafios e 
construindo possibilidades

• Surdocegueira congênita: comunicação 
com o uso de recursos de comunicação 
alternativa

• Altas habilidades: 
sugestões para pesquisadores e 
educadores

• Altas habilidades: saúde, desporto e 
sociedade – volumes 1 e 2



O FAZER DOCENTE

• Autoscopia: uma ação reflexiva 
sobre a prática docente 

• Relações de ensino: possibilidade 
de (trans)formação de um aluno 
com transtorno do espectro autista 
e seu professor

• Formação continuada do professor 
do atendimento educacional 
especializado: (re)significação no 
trabalho com o aluno com 
deficiência intelectual



RECURSOS PEDAGÓGICOS E 
ORIENTAÇÕES

• Guia de fontes: 
recursos didáticos acessíveis 
para o ensino

• Orientações pedagógicas de 
materiais didáticos às pessoas 
com deficiência

• Ufa! De volta à escola, o 
cuidado continua: orientações 
para pais, alunos e professores

• Passeando pelo Pátio



EDUCAÇÃO SUPERIOR

• Educação de surdos: desafios, 
representações sociais e 
projetos de vida no ensino 
superior

• A educação especial no ensino 
superior: o atendimento 
educacional especializado na 
Universidade Estadual de Goiás



COLEÇÕES E PERIÓDICOS

• Coleção Inclusão • Revincluso – Revista Inclusão & 
Sociedade 



FUNDAMENTOS E HISTÓRIA



Trajetória de Construção de uma abordagem 
Social das Deficiências

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizadores:

• Sadao Omote
• Leonardo S. A. Cabral

• Editora: Educação Especial - EdEsp



Trajetória de Construção de uma abordagem 
Social das Deficiências

Resumo:
• A Coleção Sadao Omote descreve a 

trajetória da vida acadêmica por 
meio da sua produção bibliográfica. 
Cada um dos volumes tem um 
propósito específico, cuja 
composição foi orientada pela 
concepção de um recorte possível 
dessa trajetória.

Para acessá-lo:
• Valores

• E-book Gratuito (Link-Download) 
• Contato:

• Editora: edesp@ufscar.br
• Autor: somote@uol.com.br

https://www.idea.ufscar.br/materiais/memorial/colecao-sadao-omote


Construção Social da Deficiência: 
algumas evidências empíricas

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizador(es):

• Sadao Omote
• Leonardo S. A. Cabral

• Editora: Educação Especial - EdEsp



Construção Social da Deficiência: 
algumas evidências empíricas

Resumo:
• A Coleção Sadao Omote descreve a 

trajetória da vida acadêmica por 
meio da sua produção bibliográfica. 
Cada um dos volumes tem um 
propósito específico, cuja 
composição foi orientada pela 
concepção de um recorte possível 
dessa trajetória.

Para acessá-lo:
• Valores

• E-book Gratuito (Link-Download) 
• Contato:

• Editora: edesp@ufscar.br
• Autor: somote@uol.com.br

https://www.idea.ufscar.br/materiais/memorial/colecao-sadao-omote


Fundamentos Sociais, Políticos e 
Antropológicos da Educação Especial

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Autor(es)/Organizador(es):

• Laura Ceretta Moreira
• Leonardo S. A. Cabral

• Editora: Intersaberes



Fundamentos Sociais, Políticos e 
Antropológicos da Educação Especial

Resumo:
• A obra em é um conjunto de 

conhecimentos que nos permitem 
compreender as causas da 
segregação e exclusão das pessoas 
com deficiências no sistema 
educacional brasileiro, desde as 
primeiras iniciativas no período 
Imperial até o século XXI. 

Para adquiri-lo:
• Valores:

• Valor (Impresso): R$ 85,60
• Link para adquiri-lo

• Contato: 
• Editora Intersaberes (link externo)

https://livrariaintersaberes.com.br/produtos/fundamentos-sociais-politicos-e-antropologicos-da-educacao-especial/
https://livrariaintersaberes.com.br/contato/


Federação Nacional das APAEs no Brasil: 
hegemonia e propostas educacionais (1990 – 2015)

Dados da Obra:
• Ano: 2020
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Autor(es)/Organizador(es):

• João Henrique da Silva 
• Editora: CRV



Federação Nacional das APAEs no Brasil: hegemonia e 
propostas educacionais (1990 – 2015)

Resumo:
• O livro origina-se de uma tese de 

doutorado que analisou a participação 
da Fenapaes na disputa pela 
hegemonia no campo das políticas de 
Educação Especial, além das propostas 
educacionais da Fenapaes para as 
pessoas com deficiência, entre os anos 
de 1990 a 2015.

Para adquiri-lo:
• Valores:

• E-Book: R$ 48,65
• Livro Impresso: R$ 60,50
• Link para adquiri-lo

• Contato: 
• Autor: jhsilvamg@icloud.com

https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/34625-crv


Três Fases da Educação Especial em Minas Gerais: 
um resgate Iconográfico

Dados da Obra:
• Ano: 2020
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Autor(es)/Organizador(es):

• Adriana Araújo Pereira Borges
• Regina Helena de Freitas Campos
• Paulo Vitor Rodrigues da Silva

• Editora: FaE/UFMG



Três Fases da Educação Especial em Minas Gerais: 
um resgate iconográfico

Resumo:
• A obra traz registros iconográficos, ou 

seja, fotografias, desenhos, pinturas, 
que registram personagens, instituições 
e práticas de ensino em três fases do 
campo da Educação Especial em 
Minas Gerais: das classes especiais 
(1930-1950); das escolas especiais 
(1950-1990); e da educação inclusiva (a 
partir dos anos 1990). 

Para adquiri-lo:
• Valores

• E-book Gratuito (Link-Download) 
• Contato:

• Autora: adriana.fha@gmail.com

https://linktr.ee/lappeei


Das marcas da integração às possibilidades de 
inclusão dos estudantes com deficiência

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizador:

• Vanderlei Balbino Costa.
• Editora: CRV



Das marcas da integração às possibilidades de 
inclusão dos estudantes com deficiência

Resumo:
• Os treze autores da obra são 

professores da Educação Básica e 
Superior dos estados de MG, TO, MT 
e GO. Fruto de atividade curricular no 
âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Educação na 
Universidade Federal de Jataí-UFJ, a 
obra representa o comprometimento 
com uma educação libertadora, 
humana e humanizante.

Para adquiri-lo:
• Valores

• E-Book: R$ 23,03
• Livro Impresso: R$ 28,50
• Link para adquiri-lo

• Contato:
• Organizador: 

vanderleibalbino@gmail.com

https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/36257-das-marcas-da-integracao-as-possibilidades-de-inclusao-dos-estudantes-com-deficiencia


MÉTODOS E PESQUISAS



Análise de Entrevista

Dados da Obra:
• Ano: 2020
• Áreas de conhecimento: 

• Educação; Educação Especial; 
Psicologia; Metodologia de pesquisa

• Autor:
• Eduardo José Manzini

• Editora: ABPEE



Análise de Entrevista

Resumo:
• Esta obra indica caminhos para 

construir roteiros, realizar 
transcrições, realizar e analisar 
entrevista. A maioria dos exemplos 
referem-se à Educação Especial.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• Livro Físico: R$ 52,00
• Link para adquiri-lo

• Contato:
• Editora: livrosabpee@gmail.com

http://abpee.net/editora.php


Estudo comparado internacional em Educação 
Especial: políticas e práticas em diferentes cenários

Dados da Obra:
• Ano: 2019
• Áreas de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizadora:

• Denise Meyrelles de Jesus
• Editora: Brasil Multicultural



Estudo comparado internacional em Educação 
Especial: políticas e práticas em diferentes cenários

Resumo:
• A obra traz problematizações no 

campo da Educação Especial 
apresentadas sobre cenários brasileiros, 
especificamente Espírito Santo, São 
Paulo e Rio Grande do Sul, além de 
casos de três regiões específicas 
localizadas no México (Xalapa -
Veracruz), Bologna (Itália), Sassari 
(Sardegna - Itália) e Maputo 
(Moçambique).

Para adquiri-lo:
• Valor:

• Livro Físico: R$ 58,00
• Link para adquiri-lo

• Contato:
• Organizadora: 

jesusdenise@hotmail.com 

https://encontrografia-editora.lojaintegrada.com.br/estudo-comparado-internacional-em-educacao-especial-politicas-e-praticas-em-diferentes-cenarios


Pesquisas em educação especial em 
Mato Grosso do Sul

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Áreas de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizadores:

• Washington Cesar Shoiti Nozu; 
• Aline Maira da Silva da Silva; 
• Camila da Silva Teixeira Agrelos.

• Editora: Pedro e João Editores



Pesquisas em educação especial em 
Mato Grosso do Sul

Resumo:
• O livro Pesquisas em Educação 

Especial em Mato Grosso do Sul reúne 
capítulos com resultados de estudos e 
pesquisas que evidenciam a pluralidade 
temática e metodológica das 
investigações conduzidas por 
pesquisadores sul-mato-grossenses, na 
área de Educação Especial. 

Para adquiri-lo:
• Valores

• E-book Gratuito (Link-Download) 
• Contato:

• Organizadores: alinesilva@ufgd.edu.br

https://pedroejoaoeditores.com.br/site/pesquisas-em-educacao-especial-em-mato-grosso-do-sul/


CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS



Políticas e Práticas em 
Educação Especial e Inclusão Escolar

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Áreas de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizadores:

• Washington Cesar Shoiti Nozu;
• Maria Edith Romano Siems; 
• Mônica de Carvalho Magalhães Kassar.

• Editora: Íthala



Políticas e Práticas em 
Educação Especial e Inclusão Escolar

Resumo:
• A obra apresenta interlocuções entre 

grupos de pesquisa de diferentes 
instituições universitárias, sobre a 
perspectiva inclusiva nas esferas 
internacionais e nacionais, bem como 
aspectos que se relacionam com a 
práxis pedagógica na escola, junto à 
população que tem sido definida como 
“público-alvo da Educação Especial”.

Para adquiri-lo:
• Valores

• E-book Gratuito (Link-Download) 
• Livro Físico: R$ 72,00

• Contato:
• Organizadores: 

wcsn1984@yahoo.com.br; 
edith.romano@ufrr.br; 
monica.kassar@gmail.com.

https://www.ithala.com.br/wp-content/uploads/2021/07/e-book-politicas-e-praticas-em-educacao-especial-e-inclusao-escolar.pdf


Educação Inclusiva e Organização da Escola: Perspectivas 
Críticas e Desafios Políticos do Projeto Pedagógico

Dados da Obra:
• Ano: 2020
• Área de conhecimento: 

• Educação
• Autor:

• Allan Rocha Damasceno.
• Editora: CRV



Educação Inclusiva e Organização da Escola: Perspectivas 
Críticas e Desafios Políticos do Projeto Pedagógico

Resumo:
• A obra apresenta resultados de um 

estudo sobre a organização da escola 
na perspectiva da educação inclusiva, 
por meio de seu Projeto Pedagógico. 
Com base na Teoria Crítica, é analisada 
a conjuntura social onde se insere a 
escola, com vistas ao entendimento de 
seu processo de (re)organização, tendo 
como elemento articulador seu Projeto 
Pedagógico.

Para adquiri-lo:
• Valores

• E-book: R$ 45,85
• Livro Físico: R$ 56,90

• Contato:
• Autor: lepedi-ufrrj@hotmail.com



Currículo na Educação Inclusiva:
entendendo esse desafio

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Autora:

• Maria de Fatima Joaquim Minetto
• Editora: Intersaberes



Currículo na Educação Inclusiva:
entendendo esse desafio

Resumo:
• A obra apresenta resultados de um 

estudo sobre a organização da escola 
na perspectiva da educação inclusiva, 
por meio de seu Projeto Pedagógico. 
Com base na Teoria Crítica, é analisada 
a conjuntura social onde se insere a 
escola, com vistas ao entendimento de 
seu processo de (re)organização, tendo 
como elemento articulador seu Projeto 
Pedagógico.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• Livro Físico: R$ 78,40
• Link para adquiri-lo

• Contato:
• Autora: fa.minetto@gmail.com

https://livrariaintersaberes.com.br/produtos/curriculo-na-educacao-inclusiva-entendendo-esse-desafio/


Estratégias Inclusivas de Escolarização: 
da Teoria à Sala de Aula

Dados da Obra:
• Ano: 2020
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizadoras:

• Enicéia Gonçalves Mendes;
• Ana Paula Zerbato; 
• Josiane Pereira Torres; 
• Vivian Santos.

• Editora: ABPEE



Estratégias Inclusivas de Escolarização: 
da Teoria à Sala de Aula

Resumo:
• Com a mesma ânsia em investigar e 

produzir novos conhecimentos para o 
fortalecimento e desenvolvimento da 
cultura colaborativa e inclusiva nas escola, 
as organizadoras da obra reúnem boas 
práticas pedagógicas de várias escolas de 
ensino comum. A obra é voltada, 
principalmente, aos professores que não 
têm muitas oportunidades de momentos 
de formação continuada.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• Livro Físico: R$ 45,00

• Link para adquiri-lo

• Contato:
• Organizadoras: livromostra@gmail.com

• Editora: livrosabpee@gmail.com

https://www.abpee.net/editora.php


Da Teória à Práxis: 
vivenciando a colaboração do dia a dia escolar

Dados da Obra:
• Ano: 2020
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizadoras:

• Enicéia Gonçalves Mendes;
• Ana Paula Zerbato; 
• Josiane Pereira Torres; 
• Vivian Santos.

• Editora: ABPEE



Da Teória à Práxis: 
vivenciando a colaboração do dia a dia escolar

Resumo:
• A obra apresenta um conjunto de 

casos de ensino, fundamentados, 
principalmente, na perspectiva do 
Ensino Colaborativo, que 
possibilitarão o diálogo e a reflexão 
sobre caminhos possíveis para a 
efetivação dos princípios inclusivos 
em escolas de ensino comum. 

Para adquiri-lo:
• Valor:

• Livro Físico: R$ 45,00
• Link para adquiri-lo

• Contato:
• Organizadoras: 

livromostra@gmail.com
• Editora: livrosabpee@gmail.com

https://www.abpee.net/editora.php


Saberes e práticas docentes no ambiente 
hospitalar e domiciliar

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizadoras:

• Adriana Garcia Gonçalves; 
• Mirta Cristina Pereira Pacheco; 
• Tyara Carvalho de Oliveira;

• Editora: De Castro



Saberes e práticas docentes no ambiente 
hospitalar e domiciliar

Resumo:
• A obra apresenta aporte teórico 

acerca dos saberes docentes, bem 
como traz capítulos com descrição 
de experiências práticas de 
professores de classes hospitalares e 
do atendimento pedagógico 
domiciliar.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-book Gratuito (Link-Download) 
• Contato:

• Organizadoras: 
adrigarcia@ufscar.br; 
mcppacheco@gmail.com; 
carvalhotyara@gmail@gmail.com.

https://editoradecastro.com.br/produto/saberes-e-praticas-docentes-no-ambiente-hospitalar-e-domiciliar/


Atendimento Educacional Especializado para estudantes com 
deficiência intelectual: aspectos conceituais, legais e práticos

Dados da Obra:
• Ano: 2019
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizadoras:

• Neiza de Lourdes Frederico Fumes
• Soraya Dayanna Guimarães Santos
• Tarciana Angelica Lopes Damato

• Editora: EdUfal



Atendimento Educacional Especializado para estudantes com 
deficiência intelectual: aspectos conceituais, legais e práticos

Resumo:
• A presente obra tem o intuito de 

contribuir com o trabalho docente que 
atua com o Atendimento Educacional 
Especializado junto a alunos com 
deficiência intelectual em Salas de 
Recursos Multifuncionais. Ainda, 
soma-se à luta diária para a superação 
de certos aspectos constituintes do 
ciclo vicioso que leva ao fracasso 
escolar. 

Para adquiri-lo:
• Contato para informações de 

valores e compra:
• Autora: 

neizaf@yahoo.com 



AVALIAÇÃO E HABILIDADES



Como avaliar a satisfação do aluno com deficiência 
no contexto acadêmico

Dados da Obra:
• Ano: 2019
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizadoras:

• Elaine Maria Bessa Rebello Guerreiro
• Editora: Appris



Como avaliar a satisfação do aluno com deficiência 
no contexto acadêmico

Resumo:
• A obra trata da construção de um 

instrumento de avaliação, de forma 
quantitativa e qualitativa, do grau de 
satisfação do aluno com deficiência 
no ensino superior.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• Livro Físico: R$ 61,84
• Disponível em várias lojas virtuais

• Contato:
• Autora: elainembrg@gmail.com



Ensino de habilidades de autocuidados 
para pessoas com autismo

Dados da Obra:
• Ano: 2019
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizadoras:

• Analice Dutra Silveira; 
Camila Graciella Santos Gomes

• Editora: CEI



Ensino de habilidades de autocuidados 
para pessoas com autismo

Resumo:
• O material apresentado neste livro, em 

sua totalidade, foi desenvolvido e 
testado pela equipe de profissionais do 
Centro de Estudos e Intervenção para 
o Desenvolvimento Humano (CEI 
Desenvolvimento Humano), que é 
uma instituição brasileira especializada 
no atendimento a pessoas com 
autismo.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-Book: R$ 40,00
• Livro Físico: R$ 60,00 (link externo)

• Contato:
• Autora:
camila.gomes@ceidesenvolvimentohumano.com.br

https://www.amazon.com.br/ENSINO-HABILIDADES-AUTOCUIDADOS-PESSOAS-AUTISMO-ebook/dp/B08Q4DDYHZ
https://www.ceidesenvolvimento.com.br/ensino-de-habilidades-de-autocuidados-para-pessoas-com-autismo/p


Autistas e os espaços escolares adaptados

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Autoras:

• Ana Flávia Teodoro de Mendonça 
Oliveira

• Editora: Mercado de Letras



Autistas e os espaços escolares adaptados

Resumo:
• A obra trata da construção de espaços 

escolares que considerem as 
experiências sensoriais no autismo, ou 
seja, um referencial sobre o 
planejamento de espaços físicos 
capazes de apoiar o desenvolvimento 
das habilidades desses estudantes e de 
minimizar os déficits sensoriais. 

Para adquiri-lo:
• Valor:

• Livro Físico: R$  37,80 (link externo)
• Contato:

• Autora:
anaflavia1973@ufg.br

https://www.mercado-de-letras.com.br/livro-mway.php?codid=699


Superdotação, transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade e dupla excepcionalidade: um 

estudo de indicadores e habilidades sociais

Dados da Obra:
• Ano: 2020
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Autora:

• Clarissa Maria Marques Ogeda
• Editora: Oficina Universitária



Superdotação, transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade e dupla excepcionalidade: um 

estudo de indicadores e habilidades sociais

Resumo:
• A temática do livro é extremamente 

emergente, devido ao fato de muitos 
estudantes com comportamento 
superdotado, TDAH ou dupla 
excepcionalidade estarem sendo 
diagnosticados erroneamente. Essa 
identificação equivocada pode trazer 
consequências terríveis como a 
medicalização de crianças brilhantes e 
posterior diminuição da criatividade. 

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-book Gratuito (Link-Download) 
• Contato:

• Autora: clarissaogeda@gmail.com

https://ebooks.marilia.unesp.br/index.php/lab_editorial/catalog/book/195


Alunos precoces com indicadores de altas 
habilidades/superdotação: reconhecendo e favorecendo a 

precocidade em sala de aula

Dados da Obra:
• Ano: 2020
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Autora:

• Bárbara Amaral Martins
• Editora: CRV



Alunos precoces com indicadores de altas 
habilidades/superdotação: reconhecendo e favorecendo a 

precocidade em sala de aula

Resumo:
• A obra reúne definições conceituais 

que permitem compreender os 
pontos em que a precocidade e 
superdotação se aproximam e se 
distanciam. Apresenta-se, ainda, um 
panorama da construção e 
interpretação social das AH/SD em 
diversos espaços e momentos. 

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-Book: R$ 32,13 (link externo)
• Livro Físico: R$ 60,00 (link externo)

• Contato:
• Autora: 

barbara.martins@ufms.br

https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/34875-alunos-precoces-com-indicadores-de-altas-habilidades-superdotacao-brreconhecendo-e-favorecendo-a-precocidade-em-sala-de-aula
https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/34625-crv


INTERDISCIPLINARIDADES



Ensino de música para pessoas com o transtorno do 
espectro do autismo

Dados da Obra:
• Ano: 2019
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial / Educação 
Musical

• Autora:
• Valéria Peres Asnis; 
• Nassim Chamel Elias

• Editora: Cortez 



Ensino de música para pessoas com o transtorno do 
espectro do autismo

Resumo:
• O livro traz um breve histórico 

histórico, definições e características 
do Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA) bem como apresenta 
alguns princípios básicos da Análise do 
Comportamento Aplicada (ABA) e 
sugestões de atividades musicais 
pensadas e adaptadas para essa 
população.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• Livro Físico: R$ 27,00 (link externo)
• Contato:

• Autores: valeria.asnis@ufu.br;
valeria.asnis@gmail.com;
nassim@ufscar.br.

https://www.cortezeditora.com.br/produto/ensino-de-musica-para-pessoas-com-o-transtorno-do-espectro-do-autismo-2246


Adaptações curriculares no ensino de ciências aos 
estudantes público da educação especial

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial / Educação 
Musical

• Organizadora:
• Patrícia Zutião

• Editora: De Castro



Adaptações curriculares no ensino de ciências aos 
estudantes público da educação especial

Resumo:
• O intuito do livro é auxiliar os 

profissionais da Educação e Educação 
Especial. A obra traz capítulos sobre 
adaptações curriculares no ensino de 
ciências, buscando compartilhar 
experiências e estratégias exitosas e a 
confecção de materiais adaptados de 
baixo custo.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-book Gratuito (Link-Download) 
• Contato:

• Organizadora: 
paaty.zutiao@gmail.com; 
patricia.zutiao@ifbaiano.edu.br

https://editoradecastro.com.br/produto/adaptacoes-curriculares-no-ensino-de-ciencias-aos-estudantes-publico-da-educacao-especial/


TEMAS RELACIONADOS A 
POPULAÇÕES ESPECÍFICAS



Educação de surdos, linguagens e experiências

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial / Educação de 
Surdos

• Organizadores:
• Rosane Aparecida Favoreto da Silva;
• Márcio Hollosi. 

• Editora: Navegando



Educação de surdos, linguagens e experiências

Resumo:
• Desta   forma,  este  livro  foi  

elaborado  a  partir  de  resultados  de 
pesquisas   relacionadas   à   educação   
de   surdos,   apresentando   reflexões 
realizadas  em  instituições  de  
diferentes  localidades  do  Brasil  e  de  
Portugal, buscando  contribuir  com  
as  discussões  e  diálogos  no  campo  
dos  Estudos Surdos em  âmbito  
nacional  e  internacional. 

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-book Gratuito (Link-Download) 
• Contato:

• Mediadoras: 
ctrsouza@gmail.com; 
cbflacerda@gmail.com

https://www.editoranavegando.com/livro-educacao-de-surdos


Práticas interpret(ativas) 
no ensino inclusivo de surdos

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial / Educação de 
Surdos

• Organizadores:
• Vanessa Regina de Oliveira Martins

• Editora: AYVU



Práticas interpret(ativas) 
no ensino inclusivo de surdos

Resumo:
• A obra descreve e analisa teoricamente 

a atuação de intérpretes educacionais 
para a promoção de inclusão 
educacional de surdos. Apresenta-se o 
trabalho investigativo sobre a figura e a 
importância do Intérprete de Língua 
de Sinais nas escolas que contam com 
estudantes surdos, bem como no 
âmbito da Educação de Surdos de 
modo geral.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• Livro Físico: R$ 18,00 (link externo)
• Contato:

• Autora: vanessamartins@ufscar.br

https://sun.eduzz.com/942883


Práticas do intérprete de Libras 
no espaço educacional

Dados da Obra:
• Ano: 2020
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Autora:

• Lara Ferreira dos Santos
• Editora: Mediação



Práticas do intérprete de Libras 
no espaço educacional

Resumo:
• A obra, em seu conjunto, traz a 

tona fundamentos teóricos e 
práticos relevantes, que visam 
contribuir para a formação de 
intérpretes educacionais, de 
maneira e se alcançar uma prática 
mais efetiva, visando a 
aprendizagem dos alunos surdos. 

Para adquiri-lo:
• Valor:

• Livro Físico: R$ 48,00 (link externo)
• Contato:

• Autora: 
lfsantos@ufscar.br

https://www.editoramediacao.com.br/Praticas-do-interprete-de-Libras-no-cenario-educacional


Surdocegueira: vencendo desafios e construindo 
possibilidades

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizadores:

• Fernanda Cristina Falkoski; 
• Shirley Rodrigues Maia

• Editora: Sinopsys



Surdocegueira: vencendo desafios e construindo 
possibilidades

Resumo:
• A obra visa a divulgar sobre a 

surdocegueira e apresentar relatos 
de possibilidades. Conscientizar a 
sociedade de que as pessoas com 
surdocegueira têm condições de se 
desenvolver, aprender, trabalhar, 
ocupar um espaço na sociedade e 
ter o seu espaço na sociedade.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• Livro Físico: R$ 52,00 (link externo)
• Contato:

• Organizadora: 
fernandacfalkoski@gmail.com

https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/surdocegueira-vencendo-desafios-e-construindo-possibilidades-2569


Surdocegueira congênita: comunicação com o uso de 
recursos de comunicação alternativa

Dados da Obra:
• Ano: 2020
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Autoras:

• Fernanda Cristina Falkoski; 
• Shirley Rodrigues Maia

• Editora: CRV



Surdocegueira congênita: comunicação com o uso de 
recursos de comunicação alternativa

Resumo:
• Muitas famílias sequer imaginam a 

possibilidade de aprendizagem de uma 
criança com essa condição e assim deixam 
de levá-la a uma escola e de buscar pela 
garantia do direito à educação. Como não 
apresenta os sentidos da visão e da 
audição, e em alguns casos tem associada 
mais uma deficiência, ela nem sempre é 
vista como alguém com possibilidade de 
ser aprendente.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-Book: R$ 28,63 (link externo)

• Livro Físico: R$ 29,90 (link externo)

• Contato:
• Autora:

fernandacfalkoski@gmail.com

https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/35376-surdocegueira-congenita-brcomunicacao-com-o-uso-de-recursos-de-comunicacao-alternativa
https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/35376-surdocegueira-congenita-brcomunicacao-com-o-uso-de-recursos-de-comunicacao-alternativa


Altas habilidades: 
sugestões para pesquisadores e educadores

Dados da Obra:
• Ano: 2019
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizadora:

• Rosemeire de Araújo Rangni
• Editora: EdUFSCar



Altas habilidades: 
sugestões para pesquisadores e educadores

Resumo:
• Altas habilidades ou superdotação é 

público da Educação Especial 
assegurado pela legislação 
educacional. Os capítulos inseridos 
na obra apresentam temas 
relevantes para pesquisadores e 
educadores. 

Para adquiri-lo:
• Valor:

• Livro Físico: R$  41,60 (link externo)
• Contato:

• Organizadora:
rose.rangni@ufscar.br

https://edufscar.com.br/altas-habilidades-sugestoes-para-pesquisadores-e-educadores-503800216?search=altas%20habilidades


Altas habilidades: saúde, desporto e sociedade –
volumes 1 e 2

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Altas Habilidades/Superdotação da Educação, 
Psicologia, Esportes, Neurociências e Direito

• Organizadores:
• Adriana Vazzoler-Mendonça; 
• Cristina Costa-Lobo; 
• Ana Micaela Medeiros; 
• Vera Lucia Messias Fialho Capellini

• Editora: FI



Altas habilidades: saúde, desporto e sociedade –
volumes 1 e 2

Resumo:
• Altas habilidades ou superdotação é 

público da Educação Especial 
assegurado pela legislação 
educacional. Os capítulos inseridos 
na obra apresentam temas 
relevantes para pesquisadores e 
educadores. 

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-Book Gratuito (link externo)
• Livro Físico 

• Vol 01: R$ 71,00 (link externo)
• Vol 02: R$ 69,00 (link externo)

• Contato:
• Organizadores:

vazzoler.mendonca@unesp.br

https://www.editorafi.com/219altashabilidades
https://www.editorafi.com/219altashabilidades
https://www.editorafi.com/219altashabilidades
https://www.editorafi.com/219altashabilidades


O FAZER DOCENTE



Autoscopia: 
uma ação reflexiva sobre a prática docente 

Dados da Obra:
• Ano: 2020
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizadora:

• Leila Regina d´Oliveira de Paula 
Nunes 

• Editora: EdUERJ



Autoscopia: 
uma ação reflexiva sobre a prática docente 

Resumo:
• A presente obra trata da formação de 

professores  fundamentada em 
evidências científicas.  Na busca de 
novas metodologias e recursos para 
favorecer uma  atitude reflexiva do 
docente, encontramos a autoscopia. A 
palavra autoscopia é formada pelos 
termos auto - ação realizada pelo 
próprio sujeito e scopia que significa 
finalidade, alvo. 

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-Book Gratuito (link externo)
• Livro Físico: R$ 48,00 (link externo)

• Contato:
• Organizadora:

leilareginanunes@gmail.com

http://books.scielo.org/id/6k6kj
https://www.ithala.com.br/produto/politicas-e-praticas-em-educacao-especial-e-inclusao-escolar/


Relações de ensino: possibilidade de (trans)formação de um 
aluno com transtorno do espectro autista e seu professor

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizadora:

• Daniel Novaes
• Editora: AEditora



Relações de ensino: possibilidade de (trans)formação de um 
aluno com transtorno do espectro autista e seu professor

Resumo:
• A obra foi perpassada pela intenção de 

investigar o processo de elaboração de 
conhecimento de uma criança com 
autismo e de seu professor no contexto da 
Escola de Educação Especial. O trabalho 
empírico focalizou as interações 
estabelecidas entre o aluno Davi e o 
professor, tendo, como objetivo, levantar 
alguns indicadores das possibilidades de 
(trans)formação dos sujeitos olhados. 

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-Book: R$ 20,00 (link externo)

• Livro Físico: R$ 42,00 (link externo)

• Contato:
• Autor: msdanielnovaes13@gmail.com

https://aeditora.com.br/produto/relacoes-de-ensino-possibilidade-de-transformacao-de-um-aluno-com-transtorno-do-espectro-autista-e-seu-professor/
https://aeditora.com.br/produto/relacoes-de-ensino-possibilidade-de-transformacao-de-um-aluno-com-transtorno-do-espectro-autista-e-seu-professor/


Formação continuada do professor do atendimento 
educacional especializado: (re)significação no trabalho com 

o aluno com deficiência intelectual

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Autora:

• Luciana de Jesus Botelho Sodré dos 
Santos

• Editora: Bagai



Formação continuada do professor do atendimento 
educacional especializado: (re)significação no trabalho com 

o aluno com deficiência intelectual

Resumo:
• O livro apresenta resultados e 

discussões tecidas sobre a formação 
continuada do professor do 
Atendimento Educacional 
Especializado da rede municipal de 
educação de São Luís-MA, com foco 
no trabalho desenvolvido para o aluno 
com Deficiência Intelectual na Sala de 
Recursos Multifuncionais.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-Book Gratuito (link externo)
• Contato:

• Autora: 
prof.luciana.jbs@gmail.com

https://editorabagai.com.br/product/formacao-continuada-do-professor-do-atendimento-educacional-especializado/


RECURSOS PEDAGÓGICOS E 
ORIENTAÇÕES



Guia de fontes: 
recursos didáticos acessíveis para o ensino

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Matemática; Biologia; Química; Física; 
História; Sociologia; Filosofia e outras.

• Autora:
• Amélia Rota Borges de Bastos

• Editora: Unipampa



Guia de fontes: 
recursos didáticos acessíveis para o ensino

Resumo:
• O Guia de Fontes reune trabalhos 

de diferentes áreas do 
conhecimento com enfoque em 
acessibilidade. Trata-se de um 
material para consulta rápida de 
professores no que tange a recursos 
acessíveis de mediação de conceitos 
científicos.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-Book Gratuito (link externo)
• Contato:

• Autora: 
ameliabastos@unipampa.edu.br

https://sites.unipampa.edu.br/nei/guia-de-fontes/


Orientações pedagógicas de materiais didáticos 
às pessoas com deficiência

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Organizadores:

• Airton dos Reis Pereira; Danielle 
Rodrigues Monteiro da Costa; Mírian
Rosa Pereira

• Editora: UEPA



Orientações pedagógicas de materiais didáticos 
às pessoas com deficiência

Resumo:
• As ferramentas aqui apresentadas 

destinam-se não apenas ao 
atendimento educacional especializado, 
como também podem ser aplicadas no 
ensino comum, além de apontarem 
caminhos para a produção de novos 
materiais didáticos com vistas à 
educação inclusiva.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-Book Gratuito (link externo)
• Contato:

• Autora: mirianpereira@uepa.br

https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2021/03/orientacoes_pedagogicas_materiais.pdf


Ufa! De volta à escola, o cuidado continua: 
orientações para pais, alunos e professores

Dados da Obra:
• Ano: 202o
• Área de conhecimento: 

• Educação
• Organizadora:

• Amélia Rota Borges de Bastos
• Editora: Circula



Ufa! De volta à escola, o cuidado continua: 
orientações para pais, alunos e professores

Resumo:
• O material apresenta os protocolos 

de retorno às aulas presenciais com 
recursos de acessibilidade (Libras e 
Comunicação Alternativa 
Aumentativa).

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-Book Gratuito (link externo)
• Contato:

• Autora: 
ameliabastos@unipampa.edu.br

https://livrariacirkula.com.br/produto/9786586894035


Passeando pelo Pátio

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Autora:

• Fernanda Cristina Falkoski
• Editora: Sinopsys



Passeando pelo Pátio

Resumo:
• O livro passeando no pátio conta a 

história de um menino, Gilberto, e sua 
professora. Eles vivenciam uma 
experiência na escola explorando 
tatilmente alguns elementos do pátio, 
como por exemplo, a areia, flores, 
folhas e pedras. Ao voltar para a sala 
de aula registram isso em forma de 
história e assim surge o livro. 

Para adquiri-lo:
• Valor:

• Livro Físico: R$ 249,00 (link externo)
• Contato:

• Autora: 
fernandacfalkoski@gmail.com

https://aeditora.com.br/produto/relacoes-de-ensino-possibilidade-de-transformacao-de-um-aluno-com-transtorno-do-espectro-autista-e-seu-professor/


EDUCAÇÃO SUPERIOR



Educação de surdos: desafios, representações sociais 
e projetos de vida no ensino superior

Dados da Obra:
• Ano: 2020
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Autora:

• Arlete Marinho Gonçalves
• Editora: CRV



Educação de surdos: desafios, representações 
sociais e projetos de vida no ensino superior

Resumo:
• A obra aborda a Teoria das 

Representações Sociais e os Estudos 
culturais, como base teórico-metodológica 
e de análise dos resultados do estudo. 
Destaca a relação entre os processos de 
escolarização vivenciadas pelos estudantes 
surdos em espaços comuns e as 
implicações desse processo nas escolhas de 
projetos de vida, incluindo sua escolha 
profissional no Ensino superior.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-Book: R$ 23,45 (link externo)

• Livro Físico: R$  28,90 (link externo)

• Contato:
• Autora: arletmg@ufpa.br

https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/35045-educacao-de-surdos-brdesafios-representacoes-sociais-e-projetos-de-vida-no-ensino-superior
https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/35045-educacao-de-surdos-brdesafios-representacoes-sociais-e-projetos-de-vida-no-ensino-superior


A educação especial no ensino superior: o atendimento 
educacional especializado na Universidade Estadual de Goiás

Dados da Obra:
• Ano: 2020
• Área de conhecimento: 

• Educação Especial
• Autora:

• Carla Salomé Margarida de Souza
• Editora: CRV



A educação especial no ensino superior: o atendimento 
educacional especializado na Universidade Estadual de Goiás

Resumo:
• Ao investigar a Educação Especial via 

Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) no âmbito do 
Ensino Superior com foco na 
Universidade Estadual de Goiás 
(UEG), esse estudo procurou 
evidenciar as possibilidades de 
efetivação desse atendimento pela 
mediação dos Núcleos Locais dessa 
universidade.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-Book: R$ 30,03 (link externo)
• Livro Físico: R$ 36,90 (link externo)

• Contato:
• Autora: c.salome@hotmail.com

https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/34666-a-educacao-especial-no-ensino-superior-bro-atendimento-educacional-especializado-na-universidade-estadual-de-goias
https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/34625-crv


COLEÇÕES E PERIÓDICOS



Coleção Inclusão

Dados da Obra:
• Ano: 2020
• Área de conhecimento: 

• Educação
• Organizadora:

• Vanessa Helena Santana Dalla Déa
• Editora: Publica Ciar



Coleção Inclusão

Resumo:
• A Coleção Inclusão é composta por 6 

ebooks e é fruto das inquietações surgidas 
em prol da acessibilidade, em todos os seus 
níveis e para todos. Como parte da estratégia 
de cidadania, a inclusão remete não apenas 
ao fim da segregação, mas também à 
finalização de subterfúgios que colocam, nas 
margens sociais, pessoas que fogem ao 
cânone da uma normalidade, esta sim há 
muito desgastada e objetivamente extirpada 
do conceito de sociedade contemporânea.

Para adquiri-lo:
• Valor:

• E-Book Gratuito (link externo)

• Contato:
• Organizadora: vanessasantana@ufg.br

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/colecao_inclusao/index.html#livros


Revincluso – Revista Inclusão & Sociedade 

Dados da Obra:
• Ano: 2021
• Área de conhecimento: 

• Ciências Humanas, Educação, Saúde e 
Assistência Social.

• Organizadores:
• GPEEI-UFABC
• Curso de Especialização em Educação 

Especial e Inclusiva - UFABC
• Vínculo: Programa de Pós-graduação 

em Engenharia e Gestão da Inovação



Revincluso – Revista Inclusão & Sociedade 

Resumo:
• A Revincluso foi concebida originalmente 

por docentes, pesquisadores e pesquisadoras 
da Universidade Federal do ABC (UFABC) e, 
será editada por profissionais de distintas 
regiões brasileiras, como do exterior, como 
uma forma de garantir o trabalho em rede, 
colaborativo e equitativo. Considera os 
seguintes tipos de artigo: a) relatos de 
pesquisa, b) ensaios teóricos, c) relato de 
experiência profissional, d) estudo de caso, e) 
resenhas. 

Para Conhecer:
• Acesse:

• REVINCLUSO (link externo)

• Contato:
• Editora: revincluso.ufabc@gmail.com

https://periodicos.ufabc.edu.br/index.php/revincluso/index
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