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Normas para publicação

Criada há 28 anos, a Revista Cadernos para o Professor é uma publicação oficial da Secretaria de Educação de Juiz
de Fora, que busca fomentar a produção científica e pedagógica de interesse amplo, relacionado à Educação Básica. 
Divulga pesquisas e relatos, possibilitando o debate, a troca de experiência e a discussão entre docentes e demais 
profissionais da educação.

Com a intenção de ampliar o seu alcance, a Revista pode ser acessada no site:
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/cadernos_professor/index.php

No Quadriênio 2013-2016, a revista obteve as seguintes classificações no Qualis/Capes:
B2 – Ensino
C – Educação
C – História

A periodicidade da revista Cadernos para o Professor é semestral e conta com as seguintes seções:
I – Artigos
II – Relatos de experiência

O prazo para envio das produções deverá ser verificado na chamada de publicação.
O interessado deverá enviar o seu texto para o e-mail: 
cadernosparaoprofessorpjf@edu.pjf.mg.gov.br

Orientações Gerais
1. O interessado em publicar deverá enviar os seguintes arquivos digitais:
a) Folha de encaminhamento (contendo título do trabalho, nome completo, vinculação institucional, formação 
acadêmica, telefone e e-mail, para o encaminhamento de correspondência).
b) Trabalho completo (sem identificação).
c) Arquivos das ilustrações (caso houver, em arquivo jpeg, resolução de 300 dpi com as fontes referenciadas).

http://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/cadernos_professor/index.php
http://cadernosparaoprofessorpjf@edu.pjf.mg.gov.br
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2. Seções:
As edições poderão contar com as seguintes seções:
- Artigos: 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.

Metodologia de avaliação
As produções passam por três etapas de avaliação, buscando garantir a imparcialidade na seleção dos trabalhos a
serem publicados:
I – Análise quanto às diretrizes da revista.
II – Análise, por pareceristas cadastrados (especialistas na área), quanto às questões de conteúdo e metodologia.
III – Parecer final quanto à relevância da produção, à fundamentação teórica e à metodologia (Conselho Editorial).

Diretrizes gerais para publicação:
a) O assunto abordado deve relacionar-se com as áreas de Educação.
b) As produções devem ser originais, podendo ter, no máximo, quatro autores.
c) O texto deve manter o anonimato, constando a autoria apenas na folha de encaminhamento.
d) Projetos financiados devem constar em nota de rodapé com o título e a(s) instituição(ões) financiadora(s).
e) As citações e referências devem obedecer às normas da ABNT.

3. Normas gerais para todos os trabalhos:
- Formatação geral para todos os trabalhos:
. Os trabalhos devem ser digitados em editor de texto Word for Windows.
. Folha no formato A4.
. Margens: superior e esquerda – 3 cm; inferior e direita – 2 cm.
. 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: 1,5 cm – exceto citações de mais de três linhas, notas de rodapé, legendas de ilustrações, tabelas
e resumo (entrelinhas simples).
. Alinhamento: justificado.
. Numeração das páginas: a partir da primeira até a última em algarismos arábicos.
. 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.
. A revisão dos textos, quanto às questões gramaticais e ortográficas, é de total responsabilidade do(s) autor(es).
O não cumprimento desta exigência implicará a devolução do texto ao seu autor, a fim de que sejam feitas as
correções necessárias.

NORMAS
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- 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:
Não obstante, deve-se atentar para a “[...] compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida
como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e acessibilidade” (BRASIL, 
2013, p. 22).

- 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 4 cm a partir da margem esquerda, 
seguidas de identificação (autor, data, número da página).

NORMAS

- Citações indiretas: o autor pode ser citado no corpo do texto – somente a primeira letra do nome em letra maiúscula
e o 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, tabelas, fotografias e gráficos: deverão estar inseridos no corpo do texto, apresentar referência de 
autoria/fonte, ter legenda (Fonte: Arial 10; negrito; centralizada) e numeração.
As figuras, tabelas, fotografias e gráficos inseridos nos trabalhos deverão ser encaminhados, também, separadamente, 
em arquivo JPEG (resolução de 300 dpi).
Exemplo:

Imagem 1 – Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

Fonte: http://www.ufjf.br/estudosclassicos/eventos-academicos/informacoes-sobre-juiz-defora/

programacao-cultural-gratuita-em-juiz-de-fora-mg/

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 crianças de 0 a 6 anos de
idade. (ROCHA, 1999, P.70)
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4. Estrutura dos trabalhos:
Artigos (10 a 15 páginas) devem apresentar as seguintes seções:
a) Título (máximo 135 caracteres).
b) Resumo: em português e em língua estrangeira (inglês ou espanhol).
 Deve conter: objetivo geral do artigo; marco teórico que sustentou o estudo (principais conceitos, fundamentos); 

descrição da metodologia; e os principais resultados).
c) Palavras-chave (mínimo de três e máximo de quatro; colocadas na linha imediatamente abaixo do resumo; separadas 
por ponto; inicial maiúscula).
d) Introdução (contextualização, objetivos e relevância).
e) Metodologia do Trabalho (indicar métodos e técnicas adotados para a realização da pesquisa, de acordo com as 
especificidades da área em estudo).
f) Fundamentação Teórica (destacar as principais concepções e o embasamento teórico que respaldam o artigo).
g) Análise e discussão dos dados obtidos.
h) Considerações finais.

Relatos de Experiência (5 a 7 páginas) devem apresentar as seguintes seções:
a) Título.
b) Apresentação (descrever a relevância e os objetivos do trabalho realizado).
c) Caracterização da escola e da turma (não é obrigatório identificar a escola, porém é importante a contextualização da 
unidade escolar: número de turmas, perfil dos alunos, perfil da turma - faixa etária, número de alunos, situação 
socioeconômica, grau de participação apresentado pela turma nas atividades propostas de um modo geral etc).
d) Fundamentação Teórica (destacar as principais concepções e o embasamento teórico que respaldam o trabalho 
desenvolvido).
e) Descrição da experiência (descrever as etapas de execução e as atividades realizadas).
f) Avaliação dos resultados (descrever, brevemente, o impacto que a atividade proposta teve sobre a aprendizagem dos 
alunos).
g) Considerações finais (considerações pessoais sobre a realização da proposta: contribuição para a formação pessoal e 
profissional; significado da experiência para os estudantes e para o professor; novos conhecimentos e aprendizagens 
construídos para o fazer pedagógico etc).
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