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Resumo da chamada: A obra reunirá pesquisas que interconectam práticas reflexões e
saberes sobre educação ambiental e sustentabilidade em diferentes espaços e contextos.
Serão aceitos estudos técnicos, teóricos, empíricos e relatos de experiência que dialoguem
com: marcos institucionais, história e conceitos da educação ambiental, a inserção legal da
educação ambiental no brasil, a educação ambiental nas instituições de ensino em todos os
níveis de escolaridade, políticas integradas e visão sistêmica, programas, projetos e atividades,
política nacional de educação ambiental, tratado de educação para sociedades sustentáveis e
responsabilidade global, políticas estruturantes de educação, políticas de formação continuada
de professores(as) em educação ambiental, o sujeito ecológico com a formação de novas
identidades culturais e a escola, cidadania e consumo sustentável, contribuições político
pedagógicas das novas tendências da educação ambiental para o cotidiano da relação
escola-comunidade, as novas tecnologias na educação ambiental enquanto instrumentos que
contribuem para mudar o jeito de ensinar e aprender na escola, Educomunicação e meio
ambiente, a educação ambiental em outros níveis e modalidades de ensino por meio das várias
interfaces e peculiaridades, educação indígena a partir do meio ambiente, a educação
ambiental nas escolas do campo, relações entre indivíduos e natureza nos espaços de
educação infantil, educação ambiental e educação de jovens e adultos, conteúdos, gestão e
percepção da educação ambiental nas escolas, alimentos, cidadania e consumo sustentável,
biodiversidade, água, lixo, transportes, energia, consumo sustentável, a sociedade de
consumo, impactos ambientais do consumo, propostas de mudança, consumo verde, consumo
ético, consumo responsável e consumo consciente, a ecorotulagem, ou rotulagem ambiental,
consumerismo, bases filosóficas para a educação ambiental, consumo sustentável, juventude,
cidadania e meio ambiente, políticas públicas, viveiros educadores, proposta de diretrizes
curriculares nacionais para a educação ambiental, horta escolar, tratado de educação
ambiental, carta das responsabilidades para o enfrentamento das mudanças ambiental globais,
mudanças ambientais globais, entre outros.
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SUBMISSÕES E REGRAS

Enviar ARTIGO COMPLETO conforme as regras a seguir:

Envio do Artigo deve ser feito para o e-mail: contato@arcoeditores.com escrito
no assunto do e-mail: “Submissão de artigo”.

Importante: Indique no corpo do e-mail para qual Edital de e-book seu texto
está sendo submetido.

1. O texto deve ter entre 09 e 15 páginas, incluindo figuras, tabelas,
referências, entre outros elementos;
2. Serão aceitos artigos inéditos ou que já tenham sido publicados em anais
de congressos, simpósios ou seminários; Neste caso, deverá ser colocado em
nota de rodapé em qual evento o artigo foi apresentado.
3. Aceitam-se artigos redigidos em português, espanhol e inglês;



4. A obra somente se viabilizará com o mínimo de 8 artigos aceitos para
publicação.
5. Não havendo artigos suficientes para compor a obra, a Editora poderá
sugerir ao autor a publicação do seu artigo em outra obra com tema
compatível.
6. A revisão gramatical e de formatação do artigo serão de total
responsabilidade dos autores ao submeterem o capítulo;
7. Após o comunicado do aceite, o autor receberá a solicitação do pagamento
da taxa de publicação. O pagamento deverá ser realizado em até 05 dias do
comunicado do aceite. O não cumprimento dessa regra será considerado
como desistência da publicação.
8. Direitos Autorais: O Livro digital/e-Book oferecerá acesso livre imediato ao
seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o
conhecimento científico ao público proporciona maior democratização do
conhecimento. A Licença utilizada será:
AtribuiçãoNãoComercialSemDerivações 4.0 Internacional - CC BY-NC (CC
BY-NC-ND). Os termos desta licença estão disponíveis em:
<https://creativecommons.org/licenses/>.
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- NORMAS PARA OS ARTIGOS: Conforme template/modelo para baixar no
site da editora. No link:
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