
 

 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGO ACADÊMICO  

COLETÂNEA: ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS! - VOLUME VI 

EDIÇÃO ESPECIAL: TRIBUTO A PAULO FREIRE  

Neste ano de 2021, entre os dias 20 e 25 de setembro, o V Fórum Nacional Escola de 

Educação Básica para Todos!  - vivências sistêmicas homenageará o centenário de 

aniversário de Paulo Freire. Uma das atividades programadas para este evento virtual 

é a publicação e lançamento dos volumes VI e VII da coletânea Escola de Educação 

Básica para Todos!, em tributo a este notável educador e filósofo brasileiro. Assim, a 

equipe organizadora do V FNEEBT convida pesquisadores – docentes e discentes – 

para a submissão de artigos que compartilhem propostas educacionais desenvolvidas 

em ambientes de escolarização básica, cuja referência teórica se sustenta no legado de 

Paulo Freire, presente em uma ou mais de suas obras.  

Período de submissão: 22 de fevereiro a 30 de maio de 2021 

E-mail: vfneebt@gmail.com  

Normas: texto escrito em linguagem acadêmica nos idiomas português, inglês ou 

espanhol, em formato Microsoft Word for Windows (espaçamento: 1,5; tipo de letra: 

Times New Roman; fonte: 12; folha: A4; margens: 2,5 cm), entre 08 e 15 laudas. O título 

deverá vir em caixa alta e seguido de dados sobre o autor (máximo 02): nome, 

instituição e e-mail. O artigo deverá apresentar um resumo (200 a 300 palavras) em 

parágrafo único e seguido de três palavras-chave; o corpo do texto deverá contemplar 

a apresentação da justificativa da proposta vivenciada contendo a questão estudada e 

as razões da escolha do objeto, a fundamentação teórica freireana que sustentou a 

atividade, o método, as técnicas e os instrumentos de coleta e análise de dados, o(s) 

sujeito(s), a(s) instituição(ões) pesquisada(s) e os resultados obtidos. As ilustrações 

(fotografias, desenhos, gráficos, tabelas, mapas etc.), abreviadas como Fig., deverão 

apresentar títulos e ser numeradas com algarismos arábicos, em definição igual ou 

superior a 300 dpi para fotografias e 600 dpi para as demais imagens. As referências 

citadas no texto deverão ser apresentadas ao final, de acordo com as normas da ABNT 

(NBR-6023). 

A revisão linguística, segundo a norma padrão, é de responsabilidade do(s) 

autor(es). Todos os originais serão submetidos à avaliação ad hoc de um Comitê 

Científico Internacional e apenas os aprovados serão publicados. Os demais 

textos serão integralmente devolvidos ao(s) autor(es).  
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