
 
 

Edital nº 04/2021 

CHAMADA DE ARTIGO PARA LIVRO DIGITAL (E-BOOK) 

PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA JUNHO/2021 

 

Tema: O Ensino da Ciências e Matemática: perspectivas e olhares          
multidisciplinares.  

 

A obra O Ensino da Ciências e Matemática: perspectivas e olhares           
multidisciplinares, tem como intuito reunir propostas de Ensino na área da           
Ciências e da Matemática no campo da Educação Básica. Dessa forma, os            
principais temas pautados neste livro consistem em propostas de Sequência          
Didáticas no Ensino e Aprendizagem de Ciências; Sequências Didáticas que          
contemplem o Ensino e Aprendizagem da Matemática; Relatos de experiências          
associados a Alfabetização Matemática na Educação Infantil e nos Anos          
Iniciais do Ensino Fundamental; Práticas de formação continuadas para         
professores; Práticas Pedagógicas tendo a Tecnologia Digital como estratégia         
de Ensino; Produtos Educacionais associados as respectivas áreas. Assim,         
espera-se que as pesquisas submetidas a esta edição possam contribuir com a            
formação e práticas pedagógicas de professores que atuam na Educação          
Básica.  

Organizadores:  

Sidney Lopes Sanchez Júnior   
http://lattes.cnpq.br/9745765597592374 
sid.educacaocp@gmail.com 

 

Patrícia Ferreira Concato de Souza:  
http://lattes.cnpq.br/4837493796641283 
patricia_concato@hotmail.com 

 

Márcia Ines Schabarum Mikuska:  
http://lattes.cnpq.br/3039429633670078 
mat.mikuska@gmail.com 
 

http://lattes.cnpq.br/9745765597592374
http://lattes.cnpq.br/4837493796641283
http://lattes.cnpq.br/3039429633670078


 
Editora: Arco Editores 

Informação: O livro terá ISBN e Ficha Catalográfica de acordo com a Agência             
Brasileira do ISBN, além de avaliação por Comitê Científico qualificado e DÓI.  

 

 

 

PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO 

 

● Envio de artigos: 15 de janeiro a 20 de Maio. 
● Publicação: Maio  (Prazo provável, podendo ser ajustado). 

  

INVESTIMENTO/VALORES POR CAPÍTULO 

 

• Capítulo 1 autor – R$ 150, 00 (valor por autor) 

• Capítulo com 2 autores – R$ 125,00 (valor por autor) 

• Capítulo com 3 autores – R$ 100,00 (valor por autor) 

• Capítulo com 4 ou 5 autores – R$ 90 (valor por autor) 

• Capítulo com 6 autores ou mais – R$80,00 (valor por autor) 

- Pagamento da taxa de publicação: deve ser realizado em até 05 dias após o               
envio do comunicado de aceite. 

 

SUBMISSÕES E REGRAS 

 

Enviar ARTIGO COMPLETO conforme as regras a seguir: 

- Envio do Artigo deve ser feito para o e-mail: contato@arcoeditores.com           
escrito no assunto do e-mail: “Submissão de artigo”. 

Importante! Indique no e-mail para qual Edital de e-book seu texto está            
sendo submetido.  

- O texto deve ter entre 10 e 15 páginas; 

mailto:contato@arcoeditores.com


 
- Serão aceitos artigos inéditos ou que já tenham sido publicados em anais de              
congressos, simpósios ou seminários desde que anunciados em nota de          
rodapé; 

- A obra somente se viabilizará com o mínimo de 8 artigos aceitos para              
publicação. 

- Não havendo artigos suficientes para compor a obra, a Editora poderá sugerir             
ao autor a publicação do seu artigo em outra obra com tema compatível. 

- A revisão gramatical e de formatação do artigo serão de total            
responsabilidade dos autores ao submeterem; 
- Após o comunicado do aceite, o autor receberá a solicitação do pagamento             
da taxa de publicação. O pagamento deverá ser realizado em até 05 dias do              
comunicado do aceite. O não cumprimento considerará o autor desistente da           
publicação. 

- Direitos Autorais: O Livro digital/eBook oferecerá acesso livre imediato ao seu            
conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o         
conhecimento científico ao público proporciona maior democratização do        
conhecimento. A Licença utilizada será:     
Atribuição-NãoComercialSemDerivações 4.0 Internacional - CC BY-NC (CC       
BY-NC-ND). Os termos desta licença estão disponíveis em:        
<https://creativecommons.org/licenses/>. 

 

 

Demais dúvidas: contato@arcoeditores.com 

 

- NORMAS PARA OS ARTIGOS: Conforme template/modelo para baixar no          
site da editora. No link:  

https://www.arcoeditores.com/p%C3%A1gina-em-branco 
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