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Normas para publicação 

 
A Revista Cadernos para o Professor é uma publicação oficial da rede municipal de ensino – 

Secretaria de Educação, vinculada ao Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação, 

destinada à divulgação da produção científica e pedagógica de interesse amplo e relacionado à 

educação básica. 

A revista está indexada pelo ISSN 1678-5304, sendo um periódico de caráter científico que 

publica artigos, relatos de experiência, resenhas de obras literárias, filmes, teatros e resumos de 

teses e/ou dissertações defendidas. 

Cadernos para o Professor é um periódico nacional classificado como B2 no Qualis/Capes na 

área de “Ensino”; B5 “Ciências Sociais Aplicadas”; C “Letras/Linguística” e “Educação”. 
 

O período para o envio de artigos é de fluxo contínuo. 

Orientações Gerais 

1. Seções 

As edições poderão contar com as seguintes seções: 

 

- Artigos: devem se fundamentar em estudos bibliográficos e/ou resultados de pesquisas, 

abordando temáticas novas ou já estabelecidas no campo educacional que evidenciem elaboração 

teórica e rigor conceitual na análise. 

 

- Relatos de experiência: devem descrever e/ou dissertar sobre ações educativas de âmbito 

escolar desenvolvidas em sala de aula e/ou extraclasse com o intuito de divulgar a qualidade de 

trabalhos realizados nas escolas municipais, bem como ampliar as contribuições que tais 

experiências podem trazer aos demais. 

 

- Conversa com o professor: artigo encomendado, escrito por um dos membros do Conselho 

Editorial ou por um convidado. 

 

- Resenha de obras literárias, filmes e/ou teatros devem apresentar o conteúdo de uma obra 

literária, filme e/ou teatro acompanhada de uma avaliação crítica. Expõe-se claramente e com 

certos detalhes o conteúdo, o propósito e o método utilizado na obra para, posteriormente, 

desenvolver uma apreciação crítica do conteúdo, da disposição das partes, do método, de sua 

forma ou estilo e, se for o caso, da apresentação tipográfica, formulando um conceito da obra. 

 

Artigos, Relatos de experiência, Resenhas e Resumos serão submetidos à análise crítica de pelo 

menos dois consultores ad hoc e/ou analisados pelo Conselho Editorial que emitirão um parecer. 

Será comunicado ao autor principal, tanto os pareceres que recomendarem publicação com ou 

sem alterações, bem como os que forem indeferidos para publicação. 



 

 

2. Normas gerais para todos os trabalhos: 

 

Os trabalhos – depois de submetidos à revisão gramatical e ortográfica – deverão ser enviados 

para a Revista Cadernos para o Professor obedecendo às orientações indicadas a seguir. O não 

cumprimento dessas exigências implicará a devolução do texto ao seu autor a fim de que sejam 

feitas as correções necessárias. 

 

A revisão dos textos é de total responsabilidade dos autores. 

 

- Formatação geral para todos os trabalhos: 

 

- Os trabalhos devem ser digitados em editor de texto Word for Windows 7.0 ou posterior; 

- Folha no formato A4; numeração das paginas: a partir da primeira até a última folha 

digitada em algarismos arábicos 

- Margens: superior e esquerda – 3 cm; inferior e direita – 2cm. 

- Fonte: Arial, tamanho 12 – exceto citações de mais de três linhas, legendas de ilustrações, 

tabelas (tamanho 11) e notas de rodapé (tamanho 10). 

- Espaço entrelinhas: 1,5cm – exceto citações de mais de três linhas, notas de rodapé, 

legendas de ilustrações, tabelas e resumo (entrelinhas simples). 

- Alinhamento: justificado. 

- Referências: ao final do texto, de acordo com as normas da ABNT em vigor. 

- Título: alinhamento justificado, em maiúsculas e em negrito, separado do texto por dois 

espaços em branco 

- Nomes do(s) autor (es) alinhados à direita. No rodapé, feito a partir dos autores, incluir a 

formação, a instituição e o e-mail. 

 

-Citações e notas: 

 

-Citações diretas de até três linhas: devem ser apresentadas no corpo do texto, assinaladas 

por aspas duplas e seguidas da identificação (autor, data, número da página); 

Exemplo: 

 

Para essa perspectiva teórica, a Educação Infantil “faz parte da educação básica, mas não 

tem como objetivo o ensino e, sim, a educação das crianças pequenas” (CERISARA, 2004, p.8). 

 

– Citações com mais de três linhas: devem ser apresentadas isoladamente (a uma linha em 

branco do corpo do texto), em fonte Arial tamanho 11, com entrelinhas simples, justificadas, com 

recuo de aproximadamente 4 cm a partir da margem esquerda, seguidas de identificação (autor, 

data, número dapágina); 

Exemplo: 

 
Portanto, enquanto a escola tem como sujeito o aluno, e como o objeto 

fundamental o ensino nas diferentes áreas, através da aula; a creche e a pré-escola 

têm como objeto as relações educativas travadas num espaço de convívio coletivo 

que tem como sujeito a criança de 0 a 6 anos de idade. (ROCHA, 1999, p.70) 

 
 

- Citações indiretas: o autor pode ser citado no corpo do texto – usamos somente a primeira letra 

do nome em letra maiúscula + ano em que foi publicado o trabalho (entre parênteses). 



 

 

Exemplo: 

 

Vigotski (1995) postula que o desenvolvimento infantil constitui uma unidade dialética entre 

duas linhas genéticas – o desenvolvimento biológico e o cultural. 

 

- Figuras, gráficos, tabelas ou fotografias: deverão ter legenda, ser numerada, estar inserido no 

corpo do texto, apresentar referência de sua autoria/fonte. 

As figuras, gráficos, tabelas ou fotografias inseridas nos trabalhos deverão ser 

encaminhadas também, separadamente, em arquivo JPG (resolução de 300 dpi). 

 

3. Estrutura dos trabalhos 

 

 Artigos (10 a 15 páginas) devem apresentar as seguintes seções: 

 

1. Título 

2. Resumo: em português e em língua estrangeira (inglês ou espanhol) 

 Quanto ao conteúdo, um resumo deve conter, obrigatoriamente: 

• objetivo geral do artigo; 

• o marco teórico que sustentou o estudo (principais conceitos, fundamentos); 

• a descrição básica da metodologia; e 

• os principais resultados. 

3. Palavras-chave ( separadas por ponto e virgule) 

4. Introdução (contextualização, objetivos e relevância) 

5. Fundamentação Teórica 

6. Metodologia do Trabalho 

7. Análise e discussão dos Dados 

8. Considerações finais 

9. Referências (ver http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf) 

10. Citações (ver http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/nbr10520-original.pdf ) 
 

As opiniões emitidas, os conceitos e teorias abordados em cada artigo são de inteira 

responsabilidade dos seus autores, bem como as traduções para a língua inglesa e a revisão 

ortográfica da língua portuguesa. 

 

 Relatos de experiência (5 a 7 páginas) devem mostrar reflexão sobre a prática e são 

importantes elementos da produção do conhecimento, podendo apontar caminhos para estudos 

sistemáticos, de caráter exploratório ou não. Para fins de publicação tais relatos devem ter caráter 

não apenas descritivo, mas também reflexivo. Portanto, não serão aceitos trabalhos somente 

descritivos sem análise crítica/reflexão e devem apresentar as seguintes seções: 

 

1. Título 

2. Apresentação (descrever a relevância e os objetivos do trabalho realizado) 

3. Caracterização da escola e da turma (contextualização da unidade escolar: onde está situada 

a escola, a qual rede pertence, quantas turmas atende, o perfil dos professores e dos alunos. 

Breve caracterização da turma: a faixa etária, a quantidade de alunos, a situação 

socioeconômica, o grau de participação apresentado pela turma nas atividades propostas de 

um modo geral etc.) 

4. Fundamentação Teórica (destacar as principais concepções que orientaram a prática 

http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf
http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/nbr10520-original.pdf


 

proposta) 

5. Descrição da experiência (descrever as etapas de execução e as atividades realizadas); 

6. Avaliação dos resultados (descrever brevemente o  impacto  que  a  atividade  proposta  

teve sobre a aprendizagem dos alunos) 

7. Considerações finais (Finalizar o relato da experiência com as considerações pessoais 

sobre como foi realizar a atividade, o que contribuiu para formação pessoal e profissional, 

como foi o relacionamento com os alunos durante a atividade proposta, que aprendizagem 

“ficou” para o professor depois da realização da atividade, que outras possibilidades de ensino 

puderam ser identificadas ao final da experiência etc) 

8. Referências (ver http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf ) 

9. Citações (ver http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/nbr10520-original.pdf ) 

 Resenha (máx. 2 páginas escritas segundo as normas da ABNT) 

Uma resenha pode ser: 

* Descritiva – É o caso dos resumos de livros técnicos, também chamada de resenha técnica ou 

cientifica. A apreciação, ou o julgamento em uma resenha descritiva julga as ideias do autor, a 

consistência e a pertinência de suas colocações, ao longo da descrição da obra, ou seja, trata-se de 

um julgamento de verdade. 

 

* Crítica ou opinativa – Nesse tipo de resenha o conteúdo apresentado é um pouco mais 

detalhado do que na resenha descritiva, pois os critérios de julgamento são de valor, de beleza da 

forma, estilo do objeto (acontecimento ou obra). A exploração um pouco maior dos detalhes 

ocorre devido à necessidade de que o autor da resenha fundamente suas críticas, sejam elas 

positivas ou negativas, utilizando outros autores que trabalharam o mesmo tema. 

 

Estrutura das resenhas: 

 

1. Título 

2. Nome completo do(s) autor(es) da resenha 

3. Referência da obra resenhada (ver http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf), 

alinhada à esquerda. 

4. Credenciais do autor neste tópico o autor da obra resenhada deve ser apresentado ao 

público: informar sobre sua formação acadêmica, experiência profissional e principais 

publicações no campo científico da obra resenhada. 

5. Resumo deve conter uma abreviação das ideias principais da obra ou do evento. 

6. Apreciação crítica do resenhista: tecer seus comentários sobre a obra. Emitir um 

julgamento de verdade (resenha descritiva) ou de valor (resenha crítica), sendo necessária 

a fundamentação no caso da resenha crítica. 

7. Citações (ver http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/nbr10520-original.pdf ) 

 
4. Demais informações 

 

Encaminhamento: 

 

Os trabalhos deverão ser encaminhados à Revista Cadernos para o Professor através do e-mail 

cadernos@pjf.mg.gov.br contendo os seguintes arquivos digitais: 

http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf
http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/nbr10520-original.pdf
http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf
http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/nbr10520-original.pdf
mailto:cadernos@pjf.mg.gov.br


 

Folha de encaminhamento (contendo título do trabalho, nome completo, vinculação 

institucional, formação acadêmica e endereço residencial ou institucional do autor, 

incluindo telefone e e-mail, para o encaminhamento de correspondência pela secretaria de 

redação); 

Trabalho completo 

Arquivos das ilustrações (caso houver, em arquivo jpg, resolução de 300 dpi). 

 

Observações importantes 

 

O corpo do trabalho NÃO deverá apresentar nenhuma informação que identifique seu(s) 

autor (es). Caso o trabalho seja enviado por e-mail, verifique o recebimento de mensagem 

de confirmação. 

 

Pontos que serão avaliados nos textos enviados 
 

a) Clareza na exposição do tema e na argumentação referente à construção das questões e dos 

objetivos da pesquisa ou da experiência relatada. 
 

b) Relevância do tema para a área em que o estudo está inserido. 
 

c) Consistência teórico-conceitual e rigor na utilização dos conceitos. 
 

d) Pertinência e atualidade da bibliografia. 
 

e) Clareza na exposição da metodologia utilizada. 
 

e) Pertinência da metodologia utilizada em relação às questões propostas. 
 

f) Pertinência e correção de dados quantitativos quando houver. 
 

h) Pertinência e correção de dados qualitativos quando houver. 
 

i) Coerência entre as seções presentes no artigo ou relato e articulação lógica entre as partes do 

texto. 


