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Relatório gerado em ordem alfabética

ISBN Título Acessos
9788572210386 “Novos” consumidores, “novos” mercados 8.304
9788572210096 “Se derem forma à inconstância, esse é o homem” 4.627
9788572210614 (Inter)conexão de saberes na educação contemporânea 6.214
9788572210621 (Inter)conexão de saberes na educação contemporânea 9.686
9788572210546 (Re)pensar as tecnologias na educação a partir da teoria crítica 7.505
9788572210690 #TRANSliteracy 6.747
9788572210034 A aprendizagem na atualidade 3.785
9788566832778 A educação em tempos da revolução das máquinas 4.935
9788572210638 A educação especial na formação inicial do profissional de educação infantil em Campos dos Goytacazes 1.147
9788572210126 A escritura da presença 2.325
9788572210508 A ética da nulificação e a contranulificação 1.260
9788572210737 A linguagem corporal no ambiente da saúde 8.119
9786586371321 A Linguística na teoria e na prática 0
9788572210935 A música e seus (em) cantos na educação, cultura e sociedade 5.578
9788572210454 Agendas políticas globais e locais e as práticas contemporâneas em educação 45.348
9788572210720 Antropofagia 1.580
9788566832167 Apreensões do cotidiano: por um olhar da comunicação 85.369
9788572210768 Aptidão física e saúde 13.252
9788572210423 Aptidão física e saúde 20.194
9788572210799 Aptidão física e saúde 72.540
9788566832754 Articular universidade e escola 6.832
9788572210287 As representações visuais de Getúlio Vargas nas páginas da revista do Globo (1929-1937) 2.637
9788572210959 As Tecnologias na Educação 20.289
9788566832235 Autoconceito: a construção de um novo ethos para o consumidor de baixa renda 33.128
9788572210713 Autoestima, qualidade de vida e saúde 12.153
9788566832181 AVA Inclusivo 37.582
9788572210881 Avaliação, ensino e aprendizagem 4.847
9788572210249 Bate-papo com educadores linguísticos 8.019
9788566832631 Ciências Sociais: diálogos interdisciplinares 7.615
9788572210607 Cinema, discurso e relações internacionais 3.947
9788572210515 Com(posições) pós estruturalistas em Educação Matemática e Educação em Ciências 6.258
9788566832495 Comunicação e Infância: processos em perspectiva 24.258
9788566832068 Conceitos e Práticas em Ambiente Virtual de Aprendizagem Inclusivo 187.450
9788566832976 Construção e validação de instrumentos de avaliação 10.004
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ISBN Título Acessos
9788566832341 Consumo: imaginário, estratégia e experiência 87.447
9788566832044 Contribuições da criatividade em diferentes áreas do conhecimento 174.941
9788572210171 Contribuições da psicologia política para o entendimento da participação em movimentos sociais 1.613
9788566832693 Corações descartáveis 2.521
9788554008024 Cotidiano nu e cru 972
9786586371352 Crianças e tecnologias 843
9788566832280 Criatividade e Inovação na Educação 45.811
9788566832570 Cultura imagética e consumo midiático 8.028
9788566832785 Cultura, história de vida e memória 4.135
9788566832105 Culturas infantis do consumo: práticas e experiências contemporâneas 145.193
9788572210829 Desafios da docência 7.317
9788566832716 Desafios do mundo contemporâneo 5.204
9786586371260 Direitos humanos, políticas públicas e mudança social: diálogos e tensionamentos 230
9788566832426 Do aprender ao ensinar com as tecnologias digitais: discussões atuais aos professores 4.283
9788572210225 Do Ensino de História em novas fronteiras 10.684
9788566832723 Docências, crianças e políticas de alfabetização/letramento 5.929
9788572210416 Dossiê temático 11.668
9788572210461 Ecos (dialógicos) da ditadura no Brasil 1.942
9788572210270 Educação 27.402
9788572210843 Educação ambiental inclusiva 8.260
9788566832907 Educação e tecnociência na contemporaneidade 5.692
9788566832402 Educação no plural: da sala de aula às tecnologias digitais 146.773
9788566832914 Educação, aprendizagem e tecnologias 15.760
9788572210232 Ensino de ciências, currículo e inclusão 7.830
9788572210652 Estrategias de Enseñanza/Aprendizaje 35.869
9788566832969 Estratégias diversificadas para o Ensino de Ciências 8.688
9788572210119 Estudo de sonoridade em saxofone 13.131
9788566832006 Experiências de consumo contemporâneo: pesquisas sobre mídia e convergência 17.157
9788572210669 Filosofia e linguagem 2.514
9788572210157 Formação continuada docente para o atendimento educacional especializado 5.718
9788566832457 Formação de professores e práticas educativas 79.642
9788566832136 Gamificação na Educação 785.484
9788566832372 Gamification: princípios e estratégias 93.899
9788566832310 Gestão do conhecimento na educação a distância: práticas para o sucesso 72.653
9788572210447 Guardiões das emoções no apoio à vida plena 2.426
9788566832273 Hipermídia e interdisciplinaridade na geração de conhecimento 138.321
9788566832334 Horizontes midiáticos: aspectos da comunicação na era digital 169.652
9788572210751 Infâncias e juventudes em diferentes contextos 2.352
9788566832259 Inovação em práticas e tecnologias para aprendizagem 266.503
9788566832143 Interatividade nas TICs: abordagens sobre mídias digitais e aprendizagem 117.743
9788566832815 Laços entre comunicação e educação 6.695
9786586371338 Leitura e literatura infantil e juvenil: travessias e atravessamentos 1.041
9788572210911 Letramentos, políticas linguísticas e educação linguística em contexto capixaba 12.857
9786586371307 Linguística aplicada: os conceitos que todos precisam conhecer - volume 1 429
9786586371314 Linguística aplicada: os conceitos que todos precisam conhecer - volume 2 642
9788572210409 Literatura, linguagem e ensino 14.806
9788566832594 Metodologia ativa na educação 44.054
9788572210317 Mídia e educação 5.867
9788566832013 Mídia e Educação: novos olhares para a aprendizagem sem fronteiras 5.561
9788566832020 Mídia e Educação: novos olhares para a aprendizagem sem fronteiras 107.681
9788566832488 Mídia, experiência e interação: leituras críticas sobre a comunicação 65.808
9788572210577 Movimentos sociais e educação jurídica popular 6.450
9786586371390 Mudança de cultura ou cultura de mudança 3
9788566832600 Muito além das palavras: leituras multimodais a partir da semiótica social 19.737
9788572210065 Multimodalidade e ensino 6.891
9788566832792 Narrativas autobiográficas de professores 4.060
9788566832501 Narrativas de autoformatação de professores 9.939
9788572210812 Neurociências & aprendizagem 25.675
9788566832556 Novas narrativas para o ensino-aprendizagem 30.484
9788572210676 Nudez em cena 19.537
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9788566832730 O estado da arte da avaliação 3.795
9788572210430 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e o Ensino de Ciências e Biologia 1.053
9788572210904 Objetos digitais de aprendência para a educação mediada 4.152
9788566832099 Olhares do sensível: experiências e dimensões estéticas em comunicação 151.668
9788566832945 Os efeitos do autoritarismo 9.480
9788566832884 Os velhos na propaganda: atualizando o debate 9.870
9788566832860 Paródia, carnavalização e erotismo 4.993
9788572210324 Paulo Emílio historiador 3.663
9788566832808 Pedagogia social e educação integral 5.081
9788566832662 Pelo direito e orgulho de ser heterossexual no terceiro domingo de dezembro 8.953
9788566832396 Perspectivas na comunicação: audiovisual, publicidade e rede social 53.009
9788572210805 Pesquisar em tempos de resistência 76.043
9788572210010 Pesquisas educacionais em contextos inclusivos 6.342
9788572210522 Pesquisas educacionais na graduação 4.137
9788572210584 Política de cotas da educação brasileira 2.996
9788566832846 Política, religião e desenvolvimento 1.917
9788572210027 Políticas e práticas na formação de professores 4.585
9788576826347 Populares e Perdedores: crianças falam sobre os estereótipos da mídia 4.101
9788572210195 Por uma análise do discurso sobre o gênero e a sexualidade 4.219
9788566832082 Práticas e geração de conhecimento frente às novas mídias 75.382
9788566832518 Protótipos funcionais de objetos de aprendizagem gamificados e acessíveis 54.523
9788572210201 Raça, Gênero e Sexualidade em Perspectivas Discursivas 16.202
9788572210591 Reflexões sobre o ensino de línguas e literatura 25.298
9788572210645 Reflexões sobre questões de gênero nas aulas de Educação Física Escolar 8.651
9788572210478 Semiótica social, multimodalidade, análises, discursos 10.385
9788566832358 Sobre educação e tecnologia: conceitos e aprendizagem 201.613
9788566832365 Sobre educação e tecnologia: processos e aprendizagem 204.202
9788572210775 Sonhografias de aula 3.713
9788566832051 Tecnologia e novas mídias: da educação às práticas culturais e de consumo 261.317
9788566832464 Televisão e narrativas digitais: práticas culturais e de consumo na contemporaneidade 24.938
9788572210348 Temas emergentes à educação 6.727
9788572210362 Temas emergentes à educação 14.204
9786586371369 Travessia: reflexões acerca de um movimento sistêmico na educação básica 73
9788572210553 Três mulheres e uma história de luta pela democracia e pela liberdade 4.874
9788566832211 Victor Aquino entre ciência e ficção 27.508

Somatório geral de visualizações das obras: 4.903.648

Algumas obras podem não estar relacionadas aqui neste relatório, pois ainda não foram indexadas ao Google Books.
Neste caso é necessário aguardar o próximo relatório.


