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A Quadrante, Revista de Investigação em Educação Matemática, tem por objetivos estimular a
troca de ideias e de experiências e divulgar artigos de investigação relacionados com o ensino
e aprendizagem da matemática, contribuindo para o debate de perspetivas múltiplas no
domínio da educação matemática. Esta revista publica artigos inéditos em língua portuguesa,
espanhola, francesa ou inglesa, de natureza teórica ou empírica, relacionados com todas as
áreas da Educação Matemática. Os artigos submetidos são sujeitos a um processo de revisão
anónima por pares.
O tema escolhido para o número temático da Quadrante de 2019 é o Ensino e Aprendizagem
dos Números e Operações. Trata-se de um tema central ao nível do currículo cuja abordagem
tem vindo a ser problematizada em consequência, nomeadamente do crescente uso da
tecnologia no quotidiano, em contextos profissionais e na comunidade científica. No âmbito
deste tema é hoje muito importante discutir, por exemplo, o que se deve e pode aprender e
ensinar, que prioridades estabelecer e porquê e que papel e lugar deve ter a tecnologia no
âmbito das atividades de ensino e aprendizagem. É, igualmente, relevante analisar resultados
de investigações focadas em aspetos específicos deste tema (como as primeiras aprendizagens
numéricas, o ensino e aprendizagem dos números racionais e reais ou do conceito de
proporcionalidade) assim como em novas abordagens ao design de ambientes de
aprendizagem e avaliação significativos.
Assim, os editores para este número temático convidam-no(a) a participar neste número,
enviando um artigo, que não exceda 8000 palavras, e seguindo as normas de publicação da
revista (consultar a secção Como publicar em http://www.apm.pt/portal/quadrante.php), até
dia 15 de janeiro de 2019.
O envio da proposta de artigo deve ser feito para:
-

José Carrillo, carrillo@ddcc.uhu.es (Editor convidado),

-

Joana Brocardo, joana.brocardo@ese.ips.pt (Editora convidada),

-

Revista Quadrante, quadrante@apm.pt

