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Publicar na Revista a Página da Educação

1.  A QUEM ENVIAR? 
Os artigos devem ser enviados à redação da Página da Educação  redaccao@apagina.pt

2. QUAL O TAMANHO? 
3. De acordo com o Estatuto editorial da redação só se aceitam propostas de textos se estes não ultrapassarem os

3.000 caracteres (medidos com espaços). Textos mais longos estão fora das possibilidades de publicação de a
Página.

4. CONTEÚDOS ACEITES 
A Página é uma revista especializada nas áreas da educação, ensino, ciências, política e culturas. É um espaço
aberto (ver Estatuto Editorial neste site).

5. QUEM DECIDE DA PUBLICAÇÃO?
Os textos, quando obedecem aos requisitos formais exigidos, são submetidos à apreciação do Conselho Editorial
sendo a decisão definitiva de publicação da responsabilidade do Coordenador Editorial.

6. O QUE FAZEM AOS ORIGINAIS?
Dado o elevado número de propostas alguns textos podem ficar em lista de espera. Em qualquer caso não se
devolvem os originais.

7. IDENTIFICAÇÃO
Em cada texto deve constar o nome (ou nomes) do autor(es) e uma indicação da instituição ou instituições a que se
encontra(m) predominantemente vinculado(s). Ex.: Francisco da Mata Ribeiro, Faculdade de Psicologia da
Universidade de Lisboa, Departamento de Currículo.

8. RECEBER A REVISTA
Dado o grande número de propostas de publicação - com qualidade para serem publicadas - e o espaço de
publicação limitado, bem como o carácter semestral da revista impressa, sempre que necessário, o Conselho
Editorial dá prioridade à publicação de propostas enviadas pelos assinantes da revista.
Se é assinante, deve dar essa indicação quando envia a sua proposta de publicação.

9. EDIÇÃO ON-LINE
Caso o artigo não possa ser publicado na versão impressa, os leitores podem sugerir a sua publicação na edição
on-line.
Os leitores devem indicar: «Se o meu texto não for publicado na versão impressa, submeto-o para edição on-line».
Na versão on-line os textos podem ter uma extensão máxima de 5.000 caracteres.

Enviar textos para:

Revista a Página da Educação / Redação

Rua D. Manuel II, 51 C – 2.º andar, sala 2.5
4050-345 PORTO (Portugal)

Telefone: (00 351) 226 070 568
Fax: (00 351) 226 070 596
Email: redaccao@apagina.pt
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