
REVISTA TERCEIRA MARGEM AMAZÔNIA 

Infâncias e a Educação em contextos rurais amazônicos da Região Norte: 

pesquisas, sujeitos e processos educativos 

O presente dossiê da Revista Terceira Margem Amazônia tem como objetivo 

publicar conhecimentos produzidos em trabalhos acadêmico-científicos com foco na 

discussão e na reflexão sobre as infâncias na Amazônia, no contexto daEducação 

infantil do Campo, sobretudo acercadeprocessos educativos e culturais de crianças. 

Busca-se publicar experiências de pesquisas imersas na formação docente, na prática 

educativa, na organização do trabalho pedagógico e no currículo com ênfase neste nível 

de ensino. Isto é, estudos capazes de evidenciar culturas infantis e escolares 

empreendidas no âmbito da educação de crianças amazônidas na/da Região Norte. 

Espera-se com o dossiê publicar trabalhos acadêmico-científicos de pesquisas, 

em andamento ou concluídas, de professores pesquisadores dos cursos de graduação e 

pós-graduação, relatos de experiências de docentes de escolas de Educação Infantil do 

Campo, os quaisversem sobre essas especificidades rurais/camponesas, com destaque as 

infâncias vividas pelas crianças da Amazônia nortista. 

Assim, o presente número visa publicizar estudos e experiências de pesquisas 

provenientes de contextos rurais amazônicos nortistas, a fim de valorizar as produções 

exitosas de pesquisadores da Amazônia. Os artigos devem ser enviados para o e-mail: 

revistaterceiramargemamazonia@gmail.com com cópia rosenildopereira@gmail.com 

As normas para elaboração dos textos podem ser consultadas a partir do link 

http://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem. 

Cada autor poderá submeter até 02 trabalhos, seja como autor ou co-autor. Os 

textos que não estiverem dentro dos parâmetros descritos neste edital serão 

automaticamente rejeitados. 

ETAPAS DATAS 

Lançamento do Edital 12/03/2022 

Data inicial para submissão de trabalho 12/12/2022 

Submissão de trabalho até 30/05/2022 

mailto:revistaterceiramargemamazonia@gmail.com
mailto:rosenildopereira@gmail.com
http://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem


Divulgação do resultado a partir de  15/06/2022 

Previsão de publicação Agosto de 2022 

 

Atenciosamente, 

Eliana Campos Pojo Toutonge – FAECS, Campus de Abaetetuba - UFPA 

Maria Natalina Mendes Freitas, - FACED, Campus de Bragança - UFPA 

Rosenildo da Costa Pereira - SEMEC/Abaetetuba-PA 

 Organizadores da Edição  


