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Prezado leitor,
Temos a imensa satisfação de apresentar a vigésima oitava edição, volume um, do periódico
Revista de Teorias e Práticas Educacionais - RTPE
A Master Editora e o periódico RTPE agradecem aos Autores dos artigos que abrilhantam esta
edição pela confiança depositada neste projeto. O periódico RPTE é um dos primeiros “open
access journal” do Brasil, representando a materialização dos elevados ideais da Master
Editora acerca da divulgação ampla e irrestrita do conhecimento científico produzido pelas
diversas ciências relacionadas à área da Educação.
Aos autores de artigos científicos que se enquadram em nosso escopo, envie seus manuscritos
para análise de nosso conselho editorial!
Nossa vigésima nona edição, estará disponível a partir do mês de outubro de 2020!
Boa leitura!
Mário dos Anjos Neto Filho
Editor-Chefe RTPE

Dear reader,
We have the great pleasure to show the twenty-eighth edition, volume one, of the “Revista de Teorias e Práticas
Educacionais” – RTPE.
The Master Publisher and the RTPE are very grateful to the authors of the articles that brighten this edition. The
RTPE is one of the early open access journal in Brazil, representing the materialization of the lofty ideals of Master
Publisher about the broad and unrestricted dissemination of scientific knowledge produced by the several areas of
Education.
Authors of scientific articles that are interested in the scope of RTPE, send their manuscripts for consideration of our
editorial board!
Our twenty-nith edition will be available in October, 2020.
Happy reading!
Mário dos Anjos Neto Filho
Editor-in-Chief RTPE
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