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Revista Científica_Estilos de Aprendizaje

Volumem 15. Número Especial (novembro de 2022)
Estilos de Aprendizagem e Estilos de Ensino
Propostas pedagógicas para a transformação da educação
A revista Estilos de Aprendizaje celebra os seus primeiros 15 anos com 30 números
publicados e mais de 400 artigos que destacam os antecedentes e a evolução dos
estudos sobre estilos de ensino e aprendizagem, bem como canalizando a divulgação
dos avanços na investigação e inovação em Educação nos últimos anos.
Para além de aumentar a sua indexação e impacto com a recente incorporação ao JCRJCI e obter o reconhecimento da qualidade FECYT na área da Educação e Investigação
Educativa, a revista pretende ser um espaço de comunicação, reflexão crítica e
transferência de conhecimento, através da divulgação de boas práticas e experiências
educativas que realcem projetos e iniciativas relacionadas com estilos, espaços e
metodologias de ensino/aprendizagem,
Neste novo número especial a ser publicado em Novembro de 2022, promoveremos a
divulgação de propostas pedagógicas que incluam a metodologia dos Estilos de
Aprendizagem, e a conceção de novas linhas de investigação e aplicação pedagógica
que enriqueçam o leque de possibilidades didáticas na interação professoraaprendente.
Salientámos que as pessoas, tanto as crianças como os adultos, aprendem de forma
diferente. Só temos de analisar como cada um de nós prefere um ambiente, um
espaço, uma situação, um tipo de exercício, ferramentas pedagógicas, métodos, um
grau de estrutura, tecnologias, uma forma de socialização, uma forma de colaboração
e partilha que mostre que temos um "estilo de aprendizagem preferido" ou uma forma
de aprendizagem.
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Este convite visa publicar artigos de investigação, estudos, experiências e práticas
educativas que destaquem os seguintes tópicos:
• Que significam hoje os Estilos de Aprendizagem e Ensino?
• Que taxonomias de Estilos de Aprendizagem são mais apropriadas para a
prática educativa?
• Como diagnosticar os Estilos de Aprendizagem?
• Como diagnosticar os Estilos de Ensino?
• Como estão relacionados os Estilos de Aprendizagem e o Sucesso Académico?
• As características do estudo condicionam os Estilos de Aprendizagem?
• Como são moldados os Estilos de Aprendizagem, genética, experiência...?
• É ou deve escolher-se um determinado tipo de estudos porque se enquadra no
seu próprio estilo de aprendizagem?
• Como ultrapassar bloqueios de aprendizagem?
• Como otimizar as capacidades do aprendente para alcançar a aprendizagem?
• Qual é a relação entre estilo de aprendizagem e estilo de ensino?
• Como preparar aulas tendo em conta os Estilos de Aprendizagem dos alunos?
• Como podem as equipas de gestão apoiar a praxis da metodologia dos Estilos
de Aprendizagem?
• O que é que os Estilos de Aprendizagem podem significar para os conselheiros?
• O que podem os pais fazer para ter em conta os Estilos de Aprendizagem dos
seus filhos?
• Existem diferenças nos Estilos de Aprendizagem entre culturas?
• Como aplicar a metodologia dos Estilos de Aprendizagem à criação de grupos
de trabalho?
• Estilos de Inovação e Aprendizagem.
• Estilos de aprendizagem e tecnologia
• Estilos de aprendizagem e aprendizagem on-line
• Estilos de Aprendizagem e Aprender a Aprender
• Estilos de aprendizagem e aprendizagem ativa
• Estilos de Aprendizagem e Aprendizagem Reflexiva
• Estilos de aprendizagem e aprendizagem pragmática
O prazo para a recepção de comunicações para este número especial é 15 de Junho de
2022, sujeito à aceitação da proposta pela Conferência da EA de 2022 até 15 de Maio
de 2022, na secção de apresentações do website da Conferência da EA.
O número especial será publicado em Novembro de 2022.
Todos os manuscritos propostos devem seguir devidamente as diretrizes da revista e
as regras da 7ª edição da APA para citações e referências, e serão aceites de um
máximo de 4 autores. Os textos devem ser originais e contribuir para qualquer área do
conhecimento.
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As regras para publicação e submissão de manuscritos podem ser revistas em:
http://revistaestilosdeaprendizaje.com/index
Os manuscritos podem ser submetidos nas três línguas oficiais: inglês, espanhol e
português.
Submissão de Propostas/Abstract à EAConference 2022
www.cseconference.es
Coordenadores:
A edição da Edição Especial 2022 será coordenada por: os professores:
Domingo J. Gallego, Universidad Camilo José Cela, Madrid, España.
Catalina M. Alonso, Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, Madrid,
España.
Daniela Melaré Viera Barros, (Universidade Aberta, Lisboa, Portugal.
José Luis García Cué, Colegio de Postgraduados, Texcoco, México.
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