Revista Pedagogia – UFMT

Número 8

Jan/Jun 2018

EDITORIAL
Olá amigos autores e autoras, leitores e leitoras, colaboradores da Revista
Pedagogia UFMT. Voltamos a compartilhar mais um número da sua Revista Pedagogia
UFMT.
É claro que estamos felizes, afinal, essa iniciativa supera todas às expectativas.
Estamos no oitavo número, já fomos ranqueados pela Capes, temos mais de 13 mil
acessos e os interessados em enviar artigos não param de crescer. Embora mantemos o
objetivo de estimular as produções no âmbito da graduação, nosso público é bem
abrangente e alcança os cursos de especialização, mestrados, doutorados e pósdoutorados. Aliás, essa integração é muito oportuna para todos. Obrigado por
compartilhar suas produções nesta Revista!
Apresentamos, abaixo, breves comentários sobre os destaques deste número.
A capa, produzida coletivamente pelo Grupo PET-Educação, sempre com a
maestria artística do colega Jefferson Santos, remete ao debate acerca do espaço
estratégico dos professores e professoras em tempos que mitificam a virtualidade. O que
nos cabe nesse latifúndio da denominada ‘escola convencional’ e onde mais podemos
atuar? Diversos artigos abordam essa temática e sinalizam a urgência de novos estudos
e debates.
Os artigos priorizam o debate acerca dos espaços de atuação docente na educação
infantil, em diversas áreas temáticas, com ênfase nas linguagens, literatura, contação de
histórias, cinema e quadrinhos. Um destaque muito oportuno também é atribuído à
formação docente, aos processos de gestão e de avaliação e aos estágios curriculares.
Um segundo conjunto de artigos trata de projetos específicos como Mova-Brasil e
PNAIC e de suas dificuldades e alcances. Acesse os títulos e passeie por eles.
Certamente muitos lhe agradarão!
O destaque para a entrevista deste número é a política estudantil da UFMT.
Passados mais de 40 dias de greve dos estudantes será oportuno conhecer os argumentos
e considerações da instituição acerca do tema. Para tanto, teremos como entrevistada a
Professora Doutora Eriva Garcia Velasco.
Está feito o convite: acesse leia e divulgue a Revista Pedagogia UFMT. Não deixe
também de enviar o seu artigo para o próximo número, previsto para dezembro de 2018.
Desejamos a todos e todas uma ótima leitura e profícuos debates!
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