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TEMA CENTRAL 

 

 
Título: “No chão da escola”: investigações e experiências com a Educação Básica 

 
O livro tem como tema central as investigações a experiências na Educação Básica, 
especificamente aquela produzida no “chão da escola”, por professoras e professores que 
vivenciam nos seus cotidianos os mais diversos desafios, mas que também criam, recriam e 
apresentam novas possibilidades de intervenção pedagógica nas mais variadas áreas de 
conhecimento. 
 

 
EMENTA 

Com essa proposta, pesquisadores da área da Educação são convidados a divulgarem suas 
investigações relacionadas à Educação Básica, bem como encorajar professores que estão 
atuando “no chão da escola” a publicizar suas práticas à apreciação de um público maior. 
Essa proposta se justifica devido ao fato de as práticas escolares, durante um certo período, 
terem sido marcadas por visões negativas e de denúncia, que evidenciavam aspectos do 
cotidiano que estavam em desacordo com as convicções que a priori foram atribuídas a 
escola, aos professores.  
Nesse sentido, partindo de uma leitura positiva (CHARLOT, 2000), essa publicação se 
constituirá como um espaço de divulgação, proposição e debate sobre/com as múltiplas 
realidades escolares que compõem a Educação Básica. 
 

 
ÁREA PRINCIPAL DA CHAMADA 

 

 
ÁREAS CORRELATAS 

Educação Básica 

Cotidiano escolar. 
Currículo escolar. 

Práticas pedagógicas. 
Linguagens. 

Educação especial e inclusiva. 
Processo culturais. 

Políticas Educacionais. 
Tecnologia e Educação. 

 
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

 Os textos/capítulos deverão conter no mínimo 8 e no máximo 12 páginas, com as 
referências; 

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

 Caso o trabalho contenha imagens, estas deverão estar em resolução mínima de 300 

dpi, no formato PNG ou JPG, e gravadas no próprio documento; 

 Somente a capa será colorida; 

 É de responsabilidade do (s) autor (es) a revisão ortográfica e gramatical; 

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

observação dos preceitos éticos. 

 O livro será editorado e disponibilizado em formato e-book pela Editora Schreiben 
(www.editoraschreiben.com).  

 O livro terá ISBN, DOI, ficha catalográfica, conselho editorial. 

 
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 e no link DOI para download gratuito. Exemplares físicos poderão 

ser adquiridos de acordo com as demandas dos (as) autores (as);  

 Prazo para submissão da proposta (envio de título provisório e resumo): 05/03/2023 

 Prazo para envio do manuscrito: 20/03/2023 

 Previsão de publicação do e-book: 10/04/2023 
As propostas para submissão e artigos finais devem ser enviados para 

retz.renato@gmail.com 
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