
Queridos leitores do blog do GEAMA, 

Antes de mais nada gostaria de pedir desculpas 
pela promessa não cumprida!! Na primeira edição 
do “Abre Aspas eu disse que ele seria mensal... 
Heheh!! Como deu para perceber isso não aconte-
ceu.
Mas depois de muitos altos e baixos, estamos de 
volta com novas dicas.
Aproveitem a segunda de muitas outras edições 
do ”Abre Aspas.
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“O que é preciso saber para se ensinar bem? O que 
acontece na mente de quem aprende? Como se 
organiza o processo de ensinar? Como atingir a 
todos? Essas e outras questões são apresentadas 
neste livro de forma clara e coloquial, permitindo 
que se ponham em prática as inúmeras sugestões 
que apresenta.
Lúcia Moysés, autora de Conte outra história, livro 
de grande aceitação entre os evangelizadores 
espíritas, amplia agora o seu público. Este seu novo 
livro se dirige a todos os tarefeiros que trabalham 
de forma direta com o ensino e a aprendizagem, 
tal como educadores espíritas de crianças, jovens e 
adultos, e também a coordenadores de estudos da 
Doutrina Espírita. Mas, sem dúvida, será útil a todos 
os interessados em compreender melhor como o 
ser humano aprende.”

Tá procurando um bom livro pra ler e não sabe 
onde achar? Uma ótima dica de livraria online para 
adquirir bons livros é a Livraria Candeia 
(www.candeia.com).

Eugene Simonet (Kevin Spacey), um professor de 
Estudos Sociais, faz um desafio aos seus alunos em 
uma de suas aulas: ter uma idéia que possa mudar 
o mundo e colocá-la em prática. Trevor McKinney 
(Haley Joel Osment), um de seus alunos, incenti-
vado pelo desafio do professor, cria um novo jogo, 
chamado "pay it forward", em que a cada favor que 
recebe você retribui a três outras pessoas. 
Surpreendentemente, a idéia funciona, ajudando o 
próprio Eugene a se desvencilhar de segredos do 
passado e também a mãe de Trevor, Arlene (Helen 
Hunt), a encontrar um novo sentido em sua vida.

“Preocupamo-nos muito mais com o 
cérebro do que com o coração. Faze-
mos tudo para enriquecê-los 
(filhos/alunos) da sabedoria livresca, 
deixando-os, às vezes, pobre de senti-
mento. (...) Os males que flagelam a 
humanidade contemporânea proce-
dem da descrença, do cepticismo e da 
falta de confiança na eficiência da 
educação moral. ”

Vinícius (O Mestre na Educação)

“Neste livro, o Dr. Augusto Cury descreve de 
maneira instigante os códigos da inteligência. 
Esses códigos são capazes de estimular tanto 
jovens como adultos a libertar a criatividade, 
expandir a arte de pensar, desenvolver saúde 
psíquica e a excelência profissional. O autor 
também descreve as armadilhas da mente em que 
facilmente caímos e que podem bloquear a 
inteligência.
Sabemos muito pouco sobre o que é a inteligên-
cia, como lapidá-la, expandi-la e irrigá-la. Com a 
leitura de O código da inteligência, nossos olhos 
serão abertos para uma abordagem inovadora 
sobre a inteligência. Alunos, profissionais, pais, 
professores e médicos ficarão surpresos com esta 
fascinante obra do Dr. Cury. As cortinas do teatro 
psíquico se abrirão.”

“A Casa do Pontal é uma homenagem ao País que 
me acolheu e me possibilitou a realização de um 
sonho. Num mundo corrupto, dominado pela 
violência e pelo ódio, é saudável encontrar outro 
universo, criado por mãos habilidosas de artistas 
humildes e honestos.
Um pouco como se fosse uma história em quad-
rinhos, as peças aqui expostas registram, nos seus 
mais variados aspectos, a vida do povo brasileiro. É 
a história de algumas gerações, retratada com 
fidelidade e contada com humor e poesia.
Um pouco também como se fosse um álbum de 
família.”

Jacques Van de Beuque


