
     Com uma cerimônia de posse virtual
realizada no dia 30 de janeiro de 2021, a
primeira diretoria da ANPMat eleita para
o biênio 2021-2022 se apresenta, e
demonstra que dedicação e foco
permanecerão numa exitosa caminhada
que se iniciou em 2013 e que agora se
torna mais fortalecida, com o apoio e
parceria do Conselho Diretor eleito,
Conselho Fiscal eleito e Secretarias
Regionais indicadas.  
  As parcerias com instituições e
sociedades da área também se
evidenciam e consolidam cada vez mais,
com algumas ações e projetos já
desenvolvidos em conjunto e outros
ainda em planejamento, todos em prol
da Educação Básica do Brasil. 

Siga a ANPMat nas redes sociais: 
https://linktr.ee/anpmatoficial

 Mantenha as anuidades em dia e ajude a associação em suas
iniciativas de melhoria do ensino de Matemática no Brasil.
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Associe-se à ANPMat

https://anpmat.org.br/

https://linktr.ee/anpmatoficial
https://t.me/canal_anpmat
https://www.youtube.com/channel/UCMuskV-0Tx5ytrR3G4UIkhg
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https://anpmat.org.br/institucional/diretoria-atual
https://anpmat.org.br/


   O III Simpósio da Formação do Professor de Matemática da Região Norte

realizar-se-á na modalidade on-line de 18 a 20 de Junho de 2021, uma realização

da Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica

(ANPMat) e organizado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém, PA.

   Uma oportunidade para discutir temas atuais e relevantes para os professores

da Escola Básica, e constituir um canal de comunicação com a comunidade

universitária.

Durante a realização do evento, associados da ANPMat 
terão 35% de desconto, na compra de livros, na Loja Virtual da SBM, 

e 10% para os demais participantes.
Serão sorteados livros  da editora SBM para os participantes.

Palestras
Mesa redonda

Minicursos
Comunicações Orais

Destaques da ANPMat

 

https://anpmat.org.br/simposio-norte-3/ 

Informações sobre inscrições 
e submissões no site do evento.

https://anpmat.org.br/simposio-norte-3/
https://anpmat.org.br/simposio-norte-3/


Circuito de

Destaques da ANPMat

 

  Lives
 2021

Adriana Neumann (UFRGS)
Convidada:

“Mulheres na Matemática: obstáculos e conquistas.”

15 de maio de 2021 (sábado) - 10h

Canal do YouTube: ANPMat Oficial

"Precisamos falar sobre o ensino de probabilidade."

Laura Rifo (Unicamp)
Convidada:

05 de junho de 2021 (sábado) - 10h

O Circuito de Lives é uma
iniciativa da ANPMat

realizado mensalmente.

http://anpmat.org.br/circuito-de-lives

https://anpmat.org.br/cafe-com-a-anpmat

Comemoração do Dia Internacional 
das Mulheres na Matemática

Autora do livro: Probabilidade e Estatística 
Aspectos de tomada de decisões 

e incerteza para o Ensino Fundamental e Médio (SBM)

Tenha acesso às lives anteriores no
canal ANPMat Oficial no YouTube

"Ferramentas Tecnológicas
 para o Ensino e Aprendizagem 

em Tempos de Covid-19"

“Os Desafios de Ensinar 
Matemática depois da 

Base Nacional Curricular Comum”.

João Bosco Pitombeira de Carvalho

Wendy Haddad Carraro

https://www.youtube.com/channel/UCMuskV-0Tx5ytrR3G4UIkhg
https://anpmat.org.br/circuito-de-lives
https://anpmat.org.br/cafe-com-a-anpmat
https://www.youtube.com/channel/UCMuskV-0Tx5ytrR3G4UIkhg


 

Livro: A VIDA MISTERIOSA DOS MATEMÁTICOS

Autor: Celso Costa
                                                                    

em torno de Arquimedes de Siracusa e de Isaac Newton. Arquimedes correu nu pelas
ruas de Siracusa gritando “Eureka! Eureka!”? Isso, logo após sair de uma banheira com a
descoberta da lei que rege a flutuação dos corpos? Newton descobriu a lei de gravitação
após receber uma maçã na cabeça? 
Na leitura do livro aparece também em destaque a excepcional contribuição feminina
na área da Matemática. É uma leitura lúdica, que certamente será muito apreciada por
estudantes a partir do ensino médio, em especial os alunos e professores das
universidades das áreas de Matemática e afins.
Sobre o autor: Celso Costa é professor de Matemática na Universidade Federal
Fluminense – Rio de Janeiro. Possui doutorado na área de geometria e foi professor
visitante durante três anos em universidades francesas. É membro titular da Academia
Brasileira de Ciências e condecorado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia com a
ordem nacional do mérito científico na classe de Comendador. Sua área de pesquisa em
Matemática é a Geometria, área em que descobriu uma importante superfície que
atualmente leva o nome de Superfície Costa ou Costa' Surface. Veja a trajetória do autor
em https://www.youtube.com/watch?v=DoXcIiTPdo4&t=96s

Aqueles que desejarem o livro, com dedicatória, favor contactar diretamente o professor
Celso Costa através do e-mail: celsocostalivros@gmail.com
Instagram: @celsomatematico; Facebook: Celso Costa.

Divulgação do associado Celso Costa

Divulgações dos Associados

Sobre a obra: "A Vida Misteriosa dos Matemáticos" é
uma obra de ficção histórico-literária. O protagonista
é um filósofo da ciência que, por necessidade de
fugir de uma nevasca, que o surpreende nas ruas de
Halle, uma cidade no interior da Alemanha, entra em
um Bar de nome Aleph. No desenvolver da narrativa
o protagonista e o leitor vão conhecendo que o
Aleph é um espaço mágico onde convivem
simultaneamente os grandes matemáticos de todos
os tempos, desde a antiguidade grega até os dias
atuais.
Vladimir, o filósofo da ciência, aproveita a chance
ímpar que lhe presenteia o destino para enriquecer
um livro que está escrevendo, no qual pretende de
uma vez por todas passar a limpo – segundo suas
próprias palavras – a verdadeira versão das lendas
que acompanham as grandes descobertas em
Matemática. É o caso, entre muitas outras, das lendas

https://www.youtube.com/watch?v=DoXcIiTPdo4&t=96s
mailto:celsocostalivros@gmail.com
https://www.instagram.com/celsomatematico/?hl=pt-br


 
Portal:   SEMENTES MATEMÁTICAS    
 

          www.mais.mat.br/sementes

   As sementes matemáticas são ideias instigantes, visuais e com poucos pré-requisitos
para criar atividades que podem ser usadas em sala de aula e promover a
aprendizagem de conteúdos e habilidades matemáticas na educação básica.
   Todas as sementes são apresentadas através de uma série de imagens e finalizadas
com perguntas para estudantes e sugestões para o professor. Nossa galeria já
ultrapassa 25 sementes e continuamos publicando novas ideias e disponibilizando
gratuitamente, no nosso site e em redes sociais, para que professores de todo o Brasil
possam baixar e utilizar como desejarem.

Divulgação do associado  Leonardo Barichello 

Portal: COMPUTAÇÃO DESPLUGADA

www.desplugada.ime.unicamp.br

  A coleção CSUnplugged criou várias atividades desplugadas, ou seja, que não
precisam de computador, trazendo grandes problemas e conceitos da computação
para a Educação Básica. A coleção Computação Desplugada é o resultado da tradução
e adaptação desse material para o Brasil.
  São 21 atividades cobrindo tópicos que vão de números binários a criptografia e de
representação de informação a grafos. Todas disponíveis em nosso portal
gratuitamente, com folhas de atividade para os estudantes e referências as habilidades
da BNCC. Aproveite e conheça, pois a maioria delas tem relação com a matemática!

Divulgação do associado Leonardo Barichello

Divulgações dos Associados

http://www.mais.mat.br/sementes/
mailto:barichello@gmail.com
http://www.desplugada.ime.unicamp.br/
mailto:barichello@gmail.com


Canal do YouTube: Matemática com Jofarauli
 https://www.youtube.com/c/MatemáticacomJofarauli 

  Sou o professor Fabio Lima e nessa pandemia criei um canal com videoaulas de
matemática abordando diversos temas da Educação Básica. Nele você encontrará
resoluções de questões de Olimpíadas de Matemática, como a OBMEP, desafios
matemáticos, ENEM, concursos e vestibulares. 
   Sou Licenciado em Matemática pela UEFS, mestre em Matemática (UEFS/PROFMAT).
Atuo na rede estadual do estado da Bahia e também na rede privada.  
    Quem é Jofarauli? Jofarauli é um personagem  que criei em 2002, inspirado em Malba
Tahan, e utilizo nas minhas atividades pedagógicas. Com o canal tenho contribuído
com o aprendizado de alunos e professores (temos uma playlist voltada para
professores).

Divulgação do associado José Fábio de Araújo Lima  

                                                  Página:  Matemática das Coisas

                                                 

essa área do saber. Assim, buscando promover algum encantamento da população para
com a matemática, criamos o projeto de extensão Matemática das Coisas - ligado ao
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB). Vale mencionar
que o nome do projeto faz alusão ao fato de falarmos da matemática presente em
diferentes aplicações, em diferentes coisas. Acreditamos que as redes sociais possuem
grande potencial para levar a matemática em meio a momentos de lazer e distração
das pessoas com curiosidades, desafios e mesmo contos que carregam informações
matemáticas. E assim temos feito. As páginas, tanto no facebook quanto no instagram,
têm conquistado novos seguidores constantemente e acreditamos que assim estamos
colaborando com o germinar de uma cultura matemática mais saudável em nossa
população. Siga-nos e nos ajude na divulgação!
Facebook e Instagram: @matematicasdascoisas

Divulgação dos associados Mateus Gianni Fonseca e Mauro Oliveira Alencar

 

Divulgações dos Associados

Você gosta de matemática?
Faça essa pergunta às primeiras pessoas que encontrar na rua.
Ou mesmo a alguns amigos e familiares (desde que não sejam
sócios da ANPMat ou leitores de seu Boletim, afinal, quem
dera, todos gostassem de matemática como nós).
Infelizmente, sabemos que a maior parte das respostas serão
negativas, dada a rejeição que muitos  possuem  em  relação à 

https://www.youtube.com/c/Matem%C3%A1ticacomJofarauli
https://www.youtube.com/c/Matem%C3%A1ticacomJofarauli
https://www.instagram.com/matematica_das_coisas/?hl=pt-br


 

https://sites.google.com/etfbsb.edu.br/bibliotecapc2m/in%C3%ADcio
 
   Já há alguns anos os três possuem como foco de suas pesquisas o pensamento crítico e
criativo em matemática, o que os consumiram horas e horas buscando artigos que
pudessem contribuir para com seus trabalhos. Tendo identificado que não havia sistema
de busca e repositórios específicos na temática, idealizaram a construção de um espaço
dessa natureza.
   Criada como um projeto de extensão no início de 2020 ligado ao Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília e com parcerias junto a Universidade de
Brasília e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a Biblioteca Virtual de
Pesquisas em Pensamento Crítico e Criativo em Matemática oferece hoje um acervo
composto por 71 artigos, 11 dissertações/teses e 19 vídeos, sendo atualizada
frequentemente. Tratam-se de materiais gratuitos e de qualidade direcionados a
pesquisadores, formuladores de políticas educacionais, professores, estudantes de
licenciaturas e demais interessados no tema.
  “_Atualmente, a biblioteca possui cerca de 300 usuários cadastrados, oriundos das
cinco regiões do país e alguns do exterior. Acreditamos que essa iniciativa tem
contribuído para o fortalecimento da área de Educação Matemática, mais precisamente,
no que tange à temática Pensamento Crítico e Criativo em Matemática_”.  Importante
lembrar que o espaço é colaborativo e aceita indicações de materiais ligados ao tema
durante todo o ano.

Divulgação do associado Mateus Gianni Fonseca

   Esta biblioteca surgiu de um esforço conjunto
entre os pesquisadores Prof. Dr. Mateus Gianni
Fonseca (IFB), Prof. Dr. Cleyton Hércules Gontijo
(UnB) e Prof. Dr. Alexandre Tolentino de
Carvalho (SEEDF).

      O Boletim ANPMat é um informativo eletrônico da Associação Nacional dos
Professores de Matemática na Educação Básica, atualizado bimestralmente e
divulgado via internet para todos os associados e colaboradores.

    Pedidos de divulgação serão recebidos até o dia 15 do mês anterior à
publicação no boletim. 

        Para mais informações acesse: https://anpmat.org.br/boletim-anpmat

Divulgações dos Associados

Site: Biblioteca Virtual de Pesquisa em 
Pensamento Crítico e Criativo em Matemática

https://sites.google.com/etfbsb.edu.br/bibliotecapc2m/in%C3%ADcio
https://anpmat.org.br/boletim-anpmat


 

Evento: VIII Semat - Semana Acadêmica da Matemática - UTFPR Toledo PR

http://www.td.utfpr.edu.br/semat/VIII_semat/

Período do Evento: 21 de junho de 2021 a 25 de junho de 2021.
Local: O evento será realizado de forma totalmente remota. 
Inscrições: As inscrições são gratuitas.
Será fornecida certificação para os participantes ouvintes e aqueles que apresentarem
trabalhos.
A programação, as inscrições e demais informações podem ser obtidas a partir do site.

Divulgação do Associado Ivan José Coser.

Seja um associado da ANPMat
Associado Efetivo 
Bacharéis, licenciados, mestres e doutores em Matemática ou áreas afins.
Benefícios:
a) Desconto de 25% na inscrição nos eventos realizados pela ANPMat (Simpósios
Nacionais e Regionais da Formação do Professor de Matemática);
b) Receber certificados quando participar das lives produzidas pela ANPMat;
c) Sugerir divulgação de conteúdos no Boletim ANPMat;
d) Direito aos acordos de reciprocidade com as associações: SBM, SBMAC, SBHMat.
e) Votar em cargos eletivos (desde que tenham completado pelo menos 1 (um) ano na
categoria).
f) Poderão ser votados para a Diretoria, o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal todos os
Associados Efetivos em dia com o pagamento da anuidade que, na data da eleição,
tenham completado pelo menos 2 (dois) anos na categoria.
Anuidade: R$ 70,00
                                                                           https://anpmat.org.br/como-se-associar
Aspirante a Associado 
Alunos de cursos universitários ou ganhadores de premiação em olimpíadas de
Matemática que poderão permanecer como aspirantes a associado até a conclusão do
curso universitário ou por no máximo seis anos.
Benefícios:
Essa categoria tem todas as vantagens de um Associado Efetivo, porém sem direito a
votar ou ser votado.
Anuidade: R$ 35,00

Divulgações dos Associados

http://www.td.utfpr.edu.br/semat/VIII_semat/
https://anpmat.org.br/como-se-associar


Presidente: Marcela Luciano Vilela de Souza 
Vice-presidente: Sérgio Augusto Amaral Lopes
Diretoras: 
                 Ana Luiza de Freitas Kessler 
                 Priscilla Guez Rabelo
                 Renata Magarinus 
                 Sumaia Almeida Ramos 
Assessora de Comunicação: Graziele Souza Mozer
 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
                                                                                                            

Estamos também no Telegram.
Inscreva-se em nosso canal e

receba  as notícias da
associação em seu smartphone.

 

Endereço: Avenida Presidente Wilson, 210, sala 620,
Centro, Rio de Janeiro, RJ CEP: 20030-021

Email: secretaria@anpmat.org.br

site: anpmat.org.br
   Instagram: @anpmatoficial

Canal ANPMat Oficial
no YouTube

Ative o sininho e receba
notificações sobre lives e outros

vídeos disponíveis no canal.

Associação Nacional dos Professores 

de Matemática na Educação Básica

https://t.me/canal_anpmat

Acesse aqui!

Baixe gratuitamente 
os e-books dos simpósios 

no site da ANPMat

https://anpmat.org.br/ebooks-dos-simposios

   O Boletim ANPMat é uma iniciativa para promover
conteúdos relacionados a Matemática que sejam de
interesse de seus associados. A ANPMat não se
responsabiliza pelo teor dos materiais divulgados pelos
associados neste boletim.

https://anpmat.org.br/
https://www.instagram.com/anpmatoficial/?hl=pt-br
https://t.me/canal_anpmat
https://www.youtube.com/channel/UCMuskV-0Tx5ytrR3G4UIkhg
https://anpmat.org.br/ebooks-dos-simposios

