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1 ORGANIZADORES 

 

GEUCIANE FELIPE GUERIM FERNANDES - Mestre e Doutora em Educação pelo Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Londrina - UEL. Graduada em 

Pedagogia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, campus de Jacarezinho. 

Professora colaboradora da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, campus de 

Cornélio Procópio. E-mail: geuciane@uenp.edu.br Lattes: http://lattes.cnpq.br/1609923783080279 

 

2 TEMAS/TEMÁTICAS DE SUBMISSÃO 

 

Do ponto de vista legal, a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade em seus aspectos 

físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da comunidade 

(Lei nº 9.394/96, art. 29). O parecer das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, 

aponta a necessidade de considerar as especificidades da infância e destaca as formas como as 

crianças constroem conhecimentos, se expressam, interagem, manifestam desejos, curiosidades e 

vivenciam o mundo, de modo bastante peculiar. Neste caminho, o documento apresenta uma visão 

de criança como um sujeito histórico e de direitos, que se desenvolve na interação e relações 

estabelecidas com os adultos e com crianças de diferentes idades (BRASIL, 2009). Destaca-se, 

assim, a responsabilidade da pré-escola na ampliação de saberes e conhecimentos das crianças 

pequenas, por meio do acesso a bens culturais e possibilidades de vivência da infância. Acreditar 

nas potencialidades das crianças da Educação Infantil, no seu processo de aprendizado e na 

possibilidade de ações respeitosas para essa etapa, são princípios para a defesa dessa obra. Dessa 

forma, destacamos a relevância da escola de Educação Infantil na ampliação do conhecimento de 

mundo da criança por meio das interações e do trabalho com as múltiplas linguagens. O objetivo é 

reunir trabalhos que possam contribuir para a divulgação, reflexão das pesquisas desenvolvidas na 

Educação Infantil a partir de diferentes contextos e perspectivas teórico-metodológicas.  

 

3 NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

 Os textos/capítulos deverão conter no mínimo 8 e no máximo 15 páginas, com as 

referências; 

 Estrutura sugerida: Título, Introdução, Desenvolvimento, Considerações Finais e 
Referências; 

 Título centralizado, em negrito e maiúsculo, fonte Times New Roman, tamanho 12; 

 Indicação do (s) autor (es) logo após o título, alinhamento à direita; 

 Nota de rodapé com titulação, vínculo profissional e e-mail; 

 Texto com estrutura em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5cm entre 

linhas e justificado, sem espaçamento entre parágrafos; 

 Citações curtas deverão ser posicionadas no corpo do texto, entre aspas. Citações longas 

deverão estar separadas do texto, sem aspas, destacadas com recuo de 4 cm da margem 

esquerda. Citação na forma: Autor, data, página;  

 Caso utilize algum tipo de imagem, mapa ou ilustração, indicar a fonte; 

 Somente a capa será colorida; 

 É de responsabilidade do (s) autor (es) a revisão ortográfica e gramatical; 
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 É de responsabilidade do (s) autor (es) a autoria da pesquisa (é vedado plágio) e a 

observação dos preceitos éticos. 

 O livro será editorado pela Editora Schreiben (www.editoraschreiben.com) e contará com 
ISBN, DOI (do livro) e Conselho Editorial.  

 

 

4 INVESTIMENTOS E PRAZOS: 

 O valor por capítulo será de R$ 100,00 (cem reais);  

 Cada capítulo deverá ter no máximo 04 autores; 

 O pagamento do capítulo deverá ser feito logo após o aceite (via depósito/transferência); 

 O e-book do livro será disponibilizado aos autores e ficará hospedado no site da Editora 

Schreiben para download gratuito. Exemplares físicos poderão ser adquiridos de acordo com 

as demandas dos (as) autores (as);  

 Prazo para envio de Título provisório e resumo: 30/06/2022 

 Prazo para envio do manuscrito: 15/07/2022 

 Pagamento: 20/07/2022 

 Previsão de publicação do e-book: 05/08/2022 
Os textos devem ser enviados para contatoobracoletiva@gmail.com 

http://www.editoraschreiben.com/

