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A Revista MAIS EDUCAÇÃO, destina-se a publicar artigos que 

resultam da construção de saberes de professores das diversas 

modalidades de ensino, bem como níveis de educação, tanto da Educação 

Básica, quanto da Educação Superior. 

 

1. DAS TEMÁTICAS  

Com periodicidade mensal, a revista tempo objetivo divulgar as produções 

educacionais relacionadas a Educação Infantil, temáticas, Ensino Fundamental, 

Educação Superior de interesses de educadores, a saber:  

✓ Docência e diversidade de práticas;  

✓ Identidade Docente;  

✓ Letramento; 

✓ Artes;  

✓ Inclusão; 

✓ LIBRAS;  

✓ Psicopedagogia; 

✓ Neurociência; 

✓ Ludopedagogia;  

✓ Metodologias Ativas;  

✓ Competências e Habilidades;  

✓ Português; 

✓ Matemática; 

✓ Ciências; 

✓ História; 

✓ Geografia  

✓ Gestão e Supervisão Escolar.  

 

2. DAS PRODUÇÕES  

• Serão aceitas produções na modalidade artigo que contemplem as 

temáticas supracitadas com características de:  

✓ Artigos inéditos (analíticos, de vivencias, de revisão de 

literatura); 

✓ Resenhas de obras de interesse à educação.  
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3. NORMAS PARA PUBLICAÇÃO  

 

Os trabalhos recebidos serão submetidos à Comissão Editorial e 

publicados após a devida aprovação. 

 

 Normas para a redação dos textos:  

✓ Os textos devem conter as seguintes normas:  

• Arquivo Word;  

• Fonte Arial 12; 

• Título em caixa alta, negrito, centralizado  

• A identificação do autor deve ser feita no início do trabalho, logo após o 

título, em maiúsculas, negrito, alinhado à direita, com nota de roda pé 

contendo titulação, área de atuação e vinculação;  

• Os resumos não deverão exceder 200 palavras, com a indicação, 

subsequente, de 3 a 6 palavras-chave.  

• Os resumos constarão de um parágrafo (em bloco, sem entrada de 

primeira linha), apresentando os principais aspectos da introdução, 

desenvolvimento, resultados e conclusões do trabalho.  

• Citação direta de até três linhas será inserida no parágrafo entre aspas. 

Citação direta com mais de três linhas deve aparecer em parágrafo 

distinto, com 4 cm da margem esquerda e alinhada com a margem direita, 

apresentada sem aspas e com tamanho de fonte menor que a do texto; 

no caso, sugere-se 11pt.  

• Deve-se seguir à ABNT NBR 10520.  

• Notas contidas no artigo devem ser indicadas com um numeral 

imediatamente depois da frase a que diz respeito. As notas deverão vir no 

rodapé da página correspondente.  

• As referências bibliográficas deverão se restringir às obras efetivamente 

citadas no texto do trabalho, sendo observadas as normas da ABNT. NBR 

6023/2003. Em ordem alfabética. 
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• Os conceitos e afirmações contidos nos artigos são de inteira 

responsabilidade dos autores, assim como as imagens(ns) inserida(s) nos 

artigos.  

 

 

4. DO CONSELHO EDITORIAL  

Cabe ao Conselho Editorial a análise e parecer das produções, bem como 

sua indicação para publicação, sendo de sua inteira competência e atribuição a 

recomendação para publicação.  

 

5. DOS AUTORES (AS)  

O conteúdo expresso nas produções, bem como as expressões contidas 

nos trabalhos são de inteira responsabilidade dos autores (as), não implicando 

na análise do Conselho Editorial. 

 

6. DO DIREITO AUTORAL  

 A cessão autoral, implica em declaração expressa do autor (es) por meio de 

declaração própria caso parecer favorável a publicação na revista.  

 

7. DO DIREITO A PRIVACIDADE  

As informações do autor (es) serão utilizadas exclusivamente a prestação da 

publicação dos trabalhos, não sendo divulgados para outros fins  

 

 


