Indicações aos Autores
1. Os artigos devem ser originais, redigidos
em língua portuguesa e enviados para o
endereço constante no final da página.
2. Os artigos não podem ultrapassar as 20
páginas, letra Times New Roman, tamanho
11, espaço 1,5 e margens não inferiores a 3
cm.
3. Devem ser enviadas duas cópias do artigo,
bem como o seu suporte eletrónico. As
cópias não serão devolvidas aos autores.
4. Dos artigos deve constar: a) Identificação;
b) Morada; c) Instituição a que pertence; d)
E-mail; e) Telefone e fax.
5. Os artigos devem ser acompanhados, no
início, de um resumo em língua portuguesa,
da respetiva tradução em língua inglesa e de
três a cinco palavras-chave, em português e
inglês. Os referidos resumos não podem
ultrapassar as 300 palavras.
6. Os conteúdos dos textos e as opiniões
expressas, nos artigos submetidos, tal como
a referência a figuras ou gráficos já
publicados
são
da
exclusiva
responsabilidade dos autores.
7. As normas de referência bibliográfica
seguidas pela Revista Eduscience são as da
APA
(American
Psychological
Association): as citações bibliográficas
devem ser inseridas no corpo do texto, de
acordo com as mesmas normas. As notas,
quando as houver, devem surgir no final do
texto, antes das referências bibliográficas.
a) Artigo de Revista Científica: Themudo,
M.R. (2004). Da letra e do número:
sobre o ensino da língua e da
matemática. Revista Lusófona de
Educação, 3, 13-22.
b) Livro de um único autor: Aple, M.W.
(2001). Educação e poder. Porto: Porto
Editora.
c) Capítulo de livro: Zabalza, M.A. (2003).
A construção do currículo: a diversidade
numa escola para todos. In O.C. de
Sousa & M.M.C. Ricardo (Org.). Uma
escola com sentido: o currículo em

análise e debate (pp. 171-194). Lisboa:
Edições Universitárias Lusófonas.
d) Teses ou Dissertações não publicadas:
Cerqueira, M.F. (2010). O Ensino
Profissional na Escola Secundária
Pública: Um desafio de integração.
Programa de Mestrado em Ciências da
Educação,Especialização Administração
Escolar , da Universidade Lusófona do
Porto.
e) Web Site ou Homepage: Para citar um
Web Site ou Homepage na íntegra,
incluir o endereço no texto. Não é
necessário listá-lo nas referências.
Exemplo: www.uid-opece.net
f) Artigos Consultados em Indexadores
Eletrónicos: Mello Neto, G.A.R. (2000).
A psicologia social nos tempos de S.
Freud. Psicologia: Teoria e Pesquisa,
agosto 2000, 16(2), 145-152. Acedido
em 28/06/2001, do SciELO (Scientific
Electronic Library Online) no World
Wide Web: www.scielo.br/ptp
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