Apresentação

É com imenso prazer que apresento a primeira edição da ReMATE, Revista de Metodologias
Ativas & Tecnologias Educacionais. Concebida como mais um instrumento de divulgação de
trabalhos sobre essa temática, a Revista pretende se consolidar junto ao meio acadêmico
como um veículo de diálogo entre professores pesquisadores e suas ações para a melhoria
da aprendizagem. Este primeiro número é, na verdade, uma Edição Especial, publicada em
julho de 2020 e contém uma seleção dos trabalhos desenvolvidos por professores da rede
pública e privada, a partir do Programa de Extensão Universitária da Fatec Itu de Formação
Docente em Metodologias Ativas ocorrido no ano de 2019 e 2020. Tem caráter especial, pois
representa o esforço de todos os docentes que, mesmo com a carga horária cheia e outros
afazeres

pessoais,

dedicaram-se

aos

estudos

sobre

metodologias

ativas

e

experiências/reflexões que elas puderam oferecer. Além disso, permitiram que a “roda
girasse”, saindo do ponto que já estamos muitas vezes acostumados e parados, e,
entregaram-se a novas situações e desafios. É muito valioso para uma Faculdade Pública,
como a Fatec Itu, promover um Curso de Extensão para a Formação de Professores em
Metodologias Ativas e ter como resultado essa riqueza de material que foi produzido e
apresentado em um Fórum Regional sobre o assunto. A esperança surge e ilumina novos
caminhos! Que a ReMATE sirva de inspiração para novos caminhos na Educação! Boa
leitura!

Profa. Dra. Juliana Augusta Verona
Diretora da FATEC Itu
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1. Educação – Periódico
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Editorial
Criar um novo veículo para a divulgação de resultados ligados ao uso de Metodologias
Ativas de Aprendizagem (MAA) e de Tecnologias Educacionais (TE) inovadoras é um grande
desafio. Na verdade, a ReMATE é fruto de muita reflexão e de muitas ações realizadas nos últimos
anos pelo grupo de estudos de mesmo nome que atua com sede na Faculdade de Tecnologia Dom
Amauri Castanho, a FATEC Itu produzindo dentre outros, artigos, textos e cursos, além de
participar de congressos e outros eventos ligados ao tema.
Com a publicação, espera-se oportunizar a divulgação de estudos sobre MAA e TE, em
situações de ensino da educação básica à superior, contribuindo para a troca de informações e
desenvolvimento cooperativo.
Iniciamos fortes, porque este número contém 12 artigos e quase 130 páginas com os trabalhos
projetados e desenvolvidos por professores de escolas públicas e privadas de todos os níveis de
ensino. Esperamos para os próximos números, a submissão de trabalhos com o mesmo escopo, que
contribuirão para consolidar o periódico, inicialmente com edição semestral, para que ele possa
representar o que de melhor se faz com MAA e TE no nosso país.
Por esse motivo, conclamamos os leitores e demais profissionais que atuam com
Metodologias Ativas a prestigiar esta publicação, encaminhando ao Editor Chefe da revista os
resultados de seus trabalhos, que certamente contribuirão para viabilizar o registro e indexação
muito breve da revista, a mais nova opção de divulgação dessa atual e importante temática.
As normas para encaminhamento e outras informações relevantes sobre tipos de
contribuição

aceitas

encontram-se

disponíveis

na

página

do

grupo

de

estudos:

http://www.mativas.com.br/revista/ e os arquivos, no momento, encaminhados diretamente ao
Editor Chefe da Revista, por meio eletrônico (e-mail: alcortelazzo@gmail.com) marcando como
assunto (subject) o termo “Submissão ReMATE”.
Esperamos contar com a participação e divulgação de todos! Uma excelente leitura.

Corpo Editorial da ReMATE
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