
 

 

 

                     PRÊMIO "MEU PÁTIO É O MUNDO"  

                                            EDIÇÃO 2021 

 
DIRIGIDO A PROJETOS INOVADORES DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL NO BRASIL,  ARGENTINA, BOLÍVIA, CHILE, PARAGUAI E URUGUAI 

GUIA PARA A APRESENTAÇÃO DO ARTIGO 
 

Sobre a estrutura do artigo: 

 

a) EXTENSÃO: O artigo completo deve ter entre quatro mil  e cinco mil palavras.  
 
b) FORMATO: Os artigos serão enviados em documento Word para Windows, tamanho A4, 
apenas de um lado, em fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento 1,5. 
 
c) APRESENTAÇÃO  
➔ Título (entre 10 e 15 palavras com subtítulo). 
➔ Nome (s) do (s) autor (es) 

(rodapé: currículo abreviado - máximo de 25 palavras para cada pessoa)  
➔ Nome da instituição, cidade, país  
➔ Resumo: (300 palavras) e 3 palavras-chave 

 

Informações-chave: O objetivo está claramente declarado? 
 O contexto é explicado? 
 Os pontos principais são apresentados? 
 São apresentadas as principais conclusões? 

  
d) CONTEÚDO DO DOCUMENTO 
 

Introdução 

Informações-chave: A experiência e sua importância estão descritas? 
 Estão destacados alguns antecedentes? 
 Os propósitos/objetivos estão descritos? 

 
Desenvolvimento (pode ser apresentado com legendas)  

Informações-chave: Descrição da experiência do projeto 
   Existe uma visão geral para orientar o leitor? 
   O contexto é explicado? 



 

 

 

  Os participantes e sua comunidade são descritos em detalhes? 
  As atividades realizadas são descritas? 

Informações-chave: Resultados/progressos 
 Os resultados/progressos são apresentados de forma clara? 
 O texto destaca os resultados/ações? 

Informações-chave: Análise e reflexões 
 As limitações/desafios/problemas e pontos fortes são apresentados? 

 O impacto do projeto está descrito? 

 
Conclusões 

Informações-chave:  
Os propósitos /objetivos são desenvolvidos com as atividades 
propostas? 
Existem ligações entre o que foi dito na introdução e o 
desenvolvimento do projeto? 

 
e) FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES:  

No texto: as imagens devem fazer parte da história e ser inseridas no texto no formato: 
quadrado. 
 
Todas as imagens incorporadas ao documento também devem ser apresentadas 
separadamente do artigo em formato jpg de boa definição. 
 
No caso de serem utilizadas fotos de crianças, os autores deverão assinar uma declaração 
atestando que possuem a autorização de seus pais ou responsáveis legais para sua divulgação 
pública para fins acadêmicos. 

 
f) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Importante: 
Cada fonte citada no artigo deve constar na lista de referências; portanto, cada entrada na 
lista de referências deve ter sido citada no texto. 
 

Formatos - Lista – 7ª Edição Estilo APA 
 

Livro impresso Sobrenome, N. (ano). Título do livro. Editora. 

Livro online Sobrenome, N. e Sobrenome, N. (ano). Título do livro. Editora. DOI ou URL 

Livro com editor Sobrenome, N. (Ed.). (ano). Título do livro. Editora. 

Capítulo de um livro com 
editor 

Sobrenome, A. e Sobrenome, B. (ano). Título do capítulo. Em N. Sobrenome (Ed.), 
Título do livro (pp. xx-xx). Editora. 

Capítulo de um livro com Sobrenome, A. e Sobrenome, B. (ano). Título do capítulo. Em N. Sobrenome e B. 



 

 

 

editor online Sobrenome (Ed.), Título do livro (pp. xx-xx). Editora. http://www.url.com 

Capítulo de um livro com 
editor online 

Sobrenome, A. e Sobrenome, B. (ano). Título do capítulo. Em N. Sobrenome (Ed.), 
Título do livro (pp. xx-xx). Editora. https://doi.org/xxxxxxxxx 

Artigo de fonte periódica 
(revista, jornal, boletim 
informativo etc.) 

Sobrenome, A., Sobrenome, B. e Sobrenome, C. (2019). Título do artigo específico. 
Título do periódico, volume (número do periódico), número da página inicial - 
número da página final. https://doi.org/xx.xxxxxxxxxx 

Jornal impresso Sobrenome, N. (data de publicação do artigo). Título do artigo no jornal. Nome do 
jornal em itálico. 

Jornal online Sobrenome, N. (data do jornal). Título do artigo no jornal. Nome do jornal em 
itálico. https://www.endereço/recuperação-para-o-leitor/ 

Dissertações /teses 
impressas não publicadas 
recuperadas da 
universidade 

Sobrenome, N. (ano). Título da tese [Tese de doutorado não publicada]. Nome da 
Instituição Acadêmica. 
Sobrenome, N. (ano). Título da tese [Dissertação de mestrado não publicada]. Nome 
da Instituição Acadêmica. 

Dissertação /tese publicada 
recuperada de um banco de 
dados online 

Sobrenome, N. (ano). Título da tese [Tese de doutorado, Nome da instituição que 
concedeu o título]. Nome do banco de dados. 
Sobrenome, N. (ano). Título da tese [Dissertação de mestrado, Nome da instituição 
que concedeu o título]. Nome do banco de dados. 

Páginas da web com 
conteúdo estático 

Sobrenome, A., Sobrenome, B. e Sobrenome, C. (20 de maio de 2020). Título da 
página da web. Nome da página. https://url.com 

Sites com atualizações 
frequentes 

Sobrenome, A., Sobrenome, B. e Sobrenome, C. (20 de maio de 2020). Título da 
página da web. Nome da página. Recuperado em: dia mês e ano em https://url.com 

Constituição Política Nome oficial da Constituição [abreviatura]. Artigo específico citado. Data de 
promulgação (País). 

Leis que não sejam  códigos Número e ano da lei. Assunto. Data da promulgação. Número no Diário Oficial. 

Decretos com força de lei Número e ano do decreto [com força de lei]. Assunto da lei. Data da promulgação 
do decreto. Número no Diário Oficial. 

Informes ou Relatórios Sobrenome, NN (ano). Título do relatório: Subtítulo do relatório (Relatório n° xxx). 
Nome da editora. URL 

PDF Sobrenome, N. (2019). Título do artigo. https://url.com 

 
g) ANEXOS: Glossário, apêndice (s), anexo (s) (opcional). 
 
h) ESQUEMAS, TABELAS E GRÁFICOS:  

O uso desses elementos deve ser mantido ao mínimo necessário.  
Em todo caso, serão oferecidos com absoluta clareza e detalhamento e inseridos no texto no 
local correspondente, exclusivamente em escala de cinza. 

 

Informações gerais: 
O texto é claro e conciso? 

 As ideias são desenvolvidas com clareza? 
Os parágrafos têm sentenças temáticas? 



 

 

 

Foram detectados erros gramaticais ou ortográficos? 
Existem ideias/argumentações/frases complicadas e longas? 

As referências citadas no texto não são mencionadas na lista de referências? 

 
 
APRESENTAÇÃO FINAL 

Para a seleção final dos vencedores e das menções honrosas, os autores dos projetos pré-
selecionados que tenham concluído os Tutoriais, antes das 12 horas do dia 12 de novembro de 
2021, deverão apresentar os seguintes documentos: 

1. Arquivo Word: Texto do artigo entre quatro mil e cinco mil palavras e imagens. 
2. Arquivos jpg separados de cada uma das imagens incluídas no artigo.  
3. Autorização de publicação. 
4. Autorização para o uso e publicação de imagens. 
5. Resenha dos autores (25 palavras) e filiação institucional. 

Para avaliação final pelo Júri, somente serão considerados os projetos que respeitarem essas 
diretrizes dentro do prazo estabelecido.  


