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Sobre a Revista

Encerrada a chamada para submissão de textos ao EAE: Educação em tempos de pandemia - o
presente e o futuro da avaliação educacional.
 
Atualizamos o sistema OJS de publicação de nossos periódicos e estamos em fase de ajustes. Pedimos
que, se encontrar qualquer irregularidade no acesso ou no processo de submissão, nos contate pelo e-
mail:
eae@fcc.org.br
 
Foi criado em 1990, como desenvolvimento da revista Educação e Seleção (1980-1989), e, até 2020, era
uma revista quadrimestral, tornando-se uma publicação contínua em 2021. Publica trabalhos
relacionados com a questão da avaliação educacional, inclusive análises de dados oriundos de
avaliações.
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Avaliação e políticas de resultados: condicionantes da atuação do coordenador
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Indicadores de matrículas do Público-Alvo da Educação Especial no estado de São Paulo
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