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PARÁBOLA EDITORIAL nas bibliotecas escolares
da rede pública do estado de Pernambuco
Parábola Editorial entregou à Secretaria de Educação e Esportes
de Pernambuco 26 títulos destinados às bibliotecas escolares da
Rede Pública Estadual
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Na última quinta-feira (27/11), a Parábola Editorial entregou à Secretaria de Educação e Esportes de
Pernambuco 26 títulos destinados às bibliotecas escolares da Rede Pública Estadual. Essa
operação envolveu um grande número de profissionais da cadeia do livro: editora, gráficas,
transportadora e livreiro.
Essa aquisição de livros ocorreu por solicitação do programa de Aquisição de Livros Educacionais da
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, processo que teve início em janeiro de 2013 e
foi finalizado agora. O programa disponibilizará aos professores da Rede Pública Estadual uma rica
ferramenta para sua formação e trabalho em sala de aula.
Os títulos entregues foram:
Análise de textos: fundamentos e práticas — Irandé Antunes
Aula de português: encontro & interação — Irandé Antunes
Cadeias do texto: construindo sentidos — Claudia Roncarati
Construção da leitura e da escrita — Marcia Bortone e Cátia Martins
Da redação à produção textual: o ensino da escrita — Paulo Coimbra Guedes
Educação em língua materna: a sociolinguística na sala de aula — Stella Maris Bortoni-Ricardo
Gêneros catalisadores: letramento & formação do professor — Inês Signorini (org.)
Gêneros textuais & ensino — Angela Dionisio, Anna Rachel Machado e Maria A. Bezerra (orgs.)
Gêneros textuais: reflexões e ensino — Acir Mario Karwoski, Beatriz Gaydeczka e Karim
Siebeneicher (orgs.)
Gramática do português brasileiro — Mário Perini
Gramática pedagógica do português brasileiro — Marcos Bagno
Língua na mídia — Sírio Possenti
Língua materna: letramento, variação & ensino — Marcos Bagno, Michel Stubbs e Gilles Gagné
Língua, texto e ensino: outra escola possível — Irandé Antunes
Lutar com palavras: coesão e coerência — Irandé Antunes
Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho — Irandé Antunes

Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística — Marcos Bagno
Norma culta brasileira: desatando alguns nós — Carlos Alberto Faraco
Norma oculta: língua & poder na sociedade brasileira — Marcos Bagno
Políticas da norma e conflitos linguísticos — Xoán Lagares e Marcos Bagno (orgs.)
Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa — Marcos Bagno
Produção textual, análise de gênero e compreensão — Luiz Antônio Marcuschi
Resenha — Anna Rachel Machado, Eliane Lousada e Lília Santos Abreu-Tardelli
Resumo — Anna Rachel Machado, Eliane Lousada e Lília Santos Abreu-Tardelli
Território das palavras: estudo do léxico em sala de aula — Irandé Antunes
Trabalhos de pesquisa: diários de leitura para a revisão bibliográfica — Anna Rachel Machado,
Eliane Lousada e Lília Santos Abreu-Tardelli
Parabéns a todos os que participaram do processo!
E que a leitura desses livros traga novo impulso à atuação dos professores da Rede Pública
Estadual de Pernambuco em sala de aula.

