REGULAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS
1. A revista Cadernos de Educação de Infância aceita textos originais ainda não publicados
de natureza teórico-prática, didáctica e pedagógica que se integrem no âmbito da Educação
de Infância.
2. As opiniões expressas nos textos publicados são da exclusiva responsabilidade dos
autores.
3. A equipa redactorial reserva-se o direito de publicar ou não os textos recebidos, depois
de devidamente apreciados, bem como de sugerir aos autores qualquer redução ou
alteração dos mesmos. Quando encontrada a versão definitiva não serão autorizadas
alterações.
4. A equipa redactorial reserva-se o direito de seleccionar e divulgar alguns artigos
publicados (devidamente identificados) no sitio da APEI na internet.
5. A identificação do(s) autor(es) constará na página do título do artigo e incluirá nome(s),
instituição que representam e/ou área profissional.
6. Os textos e as imagens deverão ser enviados para o endereço: apei@apei.pt
Os textos não deverão exceder 10000 caracteres (sem espaços) ou 16000 (com espaços)
salvo nos casos em que a equipa redactorial se pronuncie favoravelmente a um número de
caracteres superior a este. As imagens deverão ser apresentadas no formato JPEG ou TIFF
e não poderão estar condensadas.
7. A equipa redactorial reserva-se o direito de seleccionar as imagens que serão inseridas
na revista, tendo por base critérios de adequação e pertinência e atendendo ao espaço
disponível, sejam estas remetidas pelos autores ou não. As imagens remetidas poderão ser
alvo de composição para adequação gráfica e deverão, sempre, possuir a devida
autorização para publicação.
8. Os artigos deverão ser digitados em fonte Times New Roman, corpo 12, com
espaçamento entre linhas de 1,5. Margens: superior e inferior: 2.0 cm; esquerda e direita:
3.0 cm. As fontes e bibliografia seguem as mesmas normas dos artigos, mas em corpo 10.
9. A Bibliografia será apresentada tendo em conta as normas da APA, nomeadamente e
sempre que aplicável:
. Autor (apelido seguido do nome próprio);
. Data de publicação;
. Título (em itálico, negrito ou sublinhado se for um livro, entre aspas se for um título de
artigo);
. Editora, N.º Edição, Local de publicação, Volume; Páginas da obra ou páginas relativas à
publicação referenciada.
10. Cada autor terá direito a dois exemplares da revista em que o seu texto é publicado.
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