
 

  

  Engenharia Ambiental 
a profissão do futuro. 
Leia mais... 

  

  Livros sobre ensino a distância, 
além dos títulos mais vendidos 
ficção e não-ficção. 

 
Fundamentos da Tutoria em 
Educação a Distância - Livro de 
Mathias Gonzalez - R$ 25,00 
 
Veja mais... 

  

 
A Hightor Bookstore 
Site em inglês da A Hightor Trading, editora australiana de livros infantis 
especiais, focada particularmente nas áreas de livros para crianças com 
dificuldades de aprendizado e leitura. Edita também livros personalizados 
onde a criança se vê como protagonista da história junto com seus amigos. 
 
Montessori Land 
Materiais educacionais em madeira de qualidade da linha Montessori,  
jogos, quebra cabeças, brinquedos, entre outros. Site em inglês. 
 
Prof. Romero Tavares 
Site do professor/doutor em física da Universidade Federal da Paraiba, 
premiado inclusive por utilizar métodos de animação gráfica no ensino da 
física. Trabalha também num projeto que leva o estudo da física aos alunos 
do ensino médio via educação a distância. 
 
Portal Domínio Público 
O Portal Domínio Público, lançado em novembro de 2004, coloca à 
disposição de todos os usuários da Internet uma biblioteca virtual que 
poderá se constituir em referência para professores, alunos, pesquisadores 
e para a população em geral. O portal constitui-se em um ambiente virtual 
que permite a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de 
conhecimentos, sendo seu principal objetivo o de promover o amplo acesso 
às obras literárias, artísticas e científicas (na forma de textos, sons, imagens 
e vídeos), já em domínio público ou que tenham a sua divulgação 
devidamente autorizada, que constituem o patrimônio cultural brasileiro e 
universal. 
 
Biblioteca Virtual do Worldwatch Institute 
Biblioteca virtual que permite acesso e download de livros eletrônicos. 
O Worldwatch Institute, é sediado nos Estados Unidos e destaca-se na 
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promoção de uma sociedade ambientalmente sustentável, onde as 
necessidades humanas sejam atendidas sem ameaças à natureza.  
Busca atingir seus objetivos através de pesquisas interdisciplinares e 
apolíticas, sobre as emergentes questões ambientais globais, difundindo os 
resultados através de publicações, editadas em vários idiomas. No Brasil é 
associado à UMA-Universidade Livre da Mata Atlântica, instituição do 
terceiro setor, dedicada a promoção do desenvolvimento sócio-econômico-
ecológico integrado (econológico), para a divulgação de suas informações e 
publicação dos seus trabalhos.  
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