NOVO NÚMERO DISPONÍVEL
Temos a grata satisfação de comunicar que está disponível o novo número de Cadernos de História
da Educação. Nele há um dossiê de interesse, na temática dos manuais escolares, com
contribuições de autores brasileiros e estrangeiros. Em termos de idiomas, oito artigos estão
publicados em português, quatro em versão bilíngue (inglês e português), um em inglês e dois em
espanhol, o que demonstra o esforço da Comissão Editorial e a colaboração dos autores no sentido
da ampliação do número de leitores, o que favorece o importante processo de internacionalização
do periódico. Destaca-se, ainda, que vinte dois autores colaboraram neste número. Sete deles
desde o exterior e, quinze, com vínculo a diferentes instituições brasileiras. Boa leitura!
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