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Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica

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

Destaques da ANPMat
PRIMEIRO CONSELHO DIRETOR ELEITO - QUADRIÊNIO 2021-2024
Pela primeira vez o Conselho Diretor
da ANPMat foi instituído por meio de
eleições. Esse feito demonstra o
fortalecimento desta associação de
professores que foi criada em 2013
durante o I Simpósio Nacional da
Formação do Professor de Matemática. O
atual Conselho Diretor, que tomou posse
em cerimônia virtual realizada em 30 de
janeiro de 2021, atuará durante o
quadriênio 2021-2024 e conta com a
parceria do Conselho Fiscal, também
eleito, e das Secretarias Regionais
indicadas.
Conheça os membros do Conselho
Diretor e confira o entusiasmo desta
equipe acessando o link abaixo.

Humberto Bortolossi
(UFF)

Antonio Cardoso do Amaral
(Rede Estadual - PI)

Letícia Rangel
(UFRJ)

Vitor Gustavo de Amorim
(IFSP)

https://anpmat.org.br/institucional/conselho-diretor

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

Destaques da ANPMat

Circuito de

O Circuito de Lives é uma
iniciativa da ANPMat
realizado mensalmente.

Lives
2021

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

“Missão ou Profissão: é possível ter
sucesso financeiro sendo professor?”
Convidada:

Aline Guedes (UERJ)

Mediação:

Valéria Moreira (CEFET-MG)
10 de julho de 2021 (sábado) - 10h

"Construindo atividades online na plataforma
do GeoGebra: integrando textos, imagens,
animações e vídeos."
Convidado:

Sérgio Dantas (UNESPAR)
Mediação:

Aroldo Athias (UFOPA)
28 de agosto de 2021 (sábado) - 10h
O Circuito de Lives ANPMat - 2021
tem o apoio do Boletim SBM

Canal do YouTube: ANPMat Oficial

Destaques da ANPMat

Circuito de

Lives
2021

Tenha acesso às lives
anteriores no canal ANPMat
Oficial no YouTube

Laura Rifo (Unicamp)

Wendy Haddad Carraro

"Precisamos falar sobre o
Ensino de Probabilidade"

"Ferramentas tecnológicas para o
ensino e aprendizagem em
tempos de Covid-19"

Adriana Neumann (UFRGS)

João Bosco Pitombeira de Carvalho

“Mulheres na Matemática:
obstáculos e conquistas”.

“Os desafios de ensinar Matemática
depois da Base Nacional
Curricular Comum”.

Canal do YouTube: ANPMat Oficial

Siga-nos nas redes sociais e
fique por dentro das
iniciativas da ANPMat
@anpmatoficial

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

Destaques da ANPMat
O III Simpósio da Formação do Professor de Matemática da Região Norte, realizado
pela Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica e
organizado com a parceria da Universidade Federal do Pará, Belém/PA, com o apoio da
CAPES, SBM, IMPA, PROFMAT, Boletim da SBM, Livro Aberto e UFPA, ocorreu de 18 a 20 de
junho de 2021. O evento contou com a presença de mais de 500 participantes, 51
apresentações de comunicações orais, 3 palestras, 1 mesa redonda, 15 minicursos e um
espaço de interação entre os participantes chamado Café com a ANPMat, onde os
participantes usaram avatares e puderam conversar por áudio e vídeo com os colegas
de evento. Sob a Coordenação das professoras Rúbia Nascimento (UFPA), Ana Luiza de
Freitas Kessler (CAP-UFRGS) e Renata Magarinus (IFRS) o evento foi o primeiro realizado
pela ANPMat na modalidade online.

Destaques da ANPMat

Conheça os palestrantes e ministrantes que
colaboraram para o sucesso do nosso evento.

Destaques da ANPMat

III Simpósio da Formação
do Professor de Matemática
da Região Norte

c
¡Gra ias!

Gratidão aos nossos
apoiadores e aos mais de
500 participantes do III
Simpósio da Formação do
Professor de Matemática
da Região Norte.

Associação Nacional dos Professores
de Matemática na Educação Básica

Apoio:

Universidade Federal
do Pará - UFPA

M
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Destaques da ANPMat
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

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
https://anpmat.org.br/como-se-associar

Divulgações dos Associados
Livro: "Coleção Ser Protagonista - Matemática e suas Tecnologias - Pensamento
Computacional e Fluxogramas"
Autores:
Kátia Stocco Smole,
Maria Ignez Diniz,
Fabricio Eduardo Ferreira

Sobre a obra: A coleção Ser Protagonista Matemática e suas Tecnologias foi criada de acordo
com o Novo Ensino Médio e a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e busca o letramento matemático
no contexto da educação integral, o que inclui o
desenvolvimento de habilidades, competências e
níveis de cognição dos estudantes, bem como de
valores e atitudes. O conteúdo da coleção utiliza uma
linguagem clara e acessível que, alinhada aos temas
contemporâneos e atuais, tornam o material muito
mais atrativo e instigante para o jovem.
Os professores Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz
e Fabricio Eduardo Ferreira abordam como os
estudantes poderão explorar desafios usando a
metodologia de situações-problema, com aulas que
propõem formulação de hipóteses, investigação,
observação, exploração, análise e reflexão, em um
processo que gera diversos aprendizados.

A aprendizagem colaborativa também é um dos pilares da obra, ressaltando o valor de
aprender com o outro em grupos e rodas de conversa; saber ouvir, discutir, analisar e
refletir com diferentes pontos de vista sobre as representações matemáticas
apresentadas pela obra ou criadas pela turma.
Totalmente aprovada pelo MEC, essa coleção integra o Programa Nacional de Livro
Didático (PNLD 2021) na categoria Objeto 2 e pode ser consultada gratuitamente no
endereço
https://pnld.smeducacao.com.br/colecoes/area-do-conhecimento/matematica-e-suastecnologias-ser-protagonista/
Divulgação do associado Fabricio Eduardo Ferreira.

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
Livro: Educação Matemática: diferentes olhares e práticas
Organização: Ana Kaleff (UFF) e o Pedro Carlos (UFRRJ)
O livro Educação Matemática: diferentes olhares e
práticas, organizado pelos professores Ana Kaleff
(UFF) e o Pedro Carlos (UFRRJ) pode suscitar sonhos,
devaneios,
crenças,
constatações,
reflexões,
raciocínios... Os textos apresentados foram escritos
por educadores matemáticos com larga experiência,
que participam da formação de professores nas
licenciaturas,
nas
elaborações
de
recursos
pedagógicos e atuam como pesquisadores na área
da Educação Matemática em diferentes regiões do
nosso país. Transmitem a sensação de propor, ao
professor de Matemática ou de Pedagogia,
licenciando ou pós-graduando, um salto dessas
ideias suscitadas diretamente ao trabalho em sala de
aula. Contém abordagens inéditas, como as
relacionadas à lacuna de relações didáticas e
matemáticas na aprendizagem dos conjuntos
numéricos; às nuances da contextualização no
ensino de Matemática; às completudes insubordinadas introduzidas na licenciatura em
Matemática, visando à formação do professor. São abordadas várias áreas de
conhecimento como Educação Matemática, Educação Inclusiva, Etnomatemática,
Educação Escolar Indígena; o que permite reconhecer a diversidade dos alunos na sala
de aula e no ambiente educacional, incluindo o de um laboratório de ensino. Tudo isso
nos permite sonhar com uma escola mais humanizada, onde os alunos serão tratados
segundo as suas particularidades físicas e sociais. Os capítulos: Aprendizagem
articulada dos conjuntos numéricos: reflexões, relatos e propostas; Cotidiano, realidade,
contextualização: compreensões de professores que ensinam matemática na educação
básica; Literatura infantil, tecnologia digital e material manipulável: possibilidades de
investigar e explorar figuras tridimensionais; As vantagens da inserção de mídias
digitais no ensino da matemática; A insubordinação criativa e um laboratório de
ensino: ações de duas educadoras matemáticas na formação de professores de
matemática; Educação Matemática inclusiva: do que, de quem e para quem se fala; A
formação do docente que ensina matemática: discussões sobre a educação especial na
perspectiva da educação inclusiva; Etnomatemática e educação: alguns caminhos
trilhados pelas pesquisas; Estratégias pedagógicas na educação escolar indígena;
Saberes docentes e trabalho de conclusão de curso numa experiência envolvendo
matemática e ludicidade.
Divulgação do associado Pedro Carlos Pereira

Divulgações dos Associados

Site: e-aulas
www.mais.mat.br/eaulas
O projeto e-aulas, uma parceria da Mais com a Delta Jr, está desenvolvendo planos de
aula a partir de questões do ENEM. A proposta é criar planos curtos e objetivos, com
questões adicionais que permitem ao professor criar uma aula completa a partir de uma
questão do ENEM que esteja alinhada com as habilidades da BNCC. Além disso graças à
disponibilização dos microdados pelo INEP, conseguimos levantar dados sobre as
alternativas mais marcadas pelos estudantes e, assim, propor no plano de aula
discussões que possam ajudar os estudantes a evitar os erros mais comuns. Todos os
planos de aula podem ser baixados gratuitamente no site e as novas publicações são
feitas no Instagram, toda semana.
Divulgação do associado Leonardo Barichello

Blog: Matemática Multimídia
www.blogs.unicamp.br/m3
Você já deve conhecer os recursos educacionais da coleção Matemática Multimídia, mas
talvez ainda não conhece o blog! Esse espaço foi criado para compartilhar ideias e
experiências construídas em torno dos diversos recursos da coleção. Além da inspiração
que os posts podem oferecer para suas aulas, você pode ser autor: já usou um ou mais
recursos da coleção? Escreva pra gente e publicamos o seu relato. Quem sabe assim suas
aulas não servem de inspiração para outros colegas Brasil à fora.
Divulgação do associado Leonardo Barichello

Canal ANPMat Oficial
no YouTube
Ative o sininho e receba
notificações sobre lives e outros
vídeos disponíveis no canal.

Acesse aqui!

Estamos também no Telegram.
Inscreva-se em nosso canal e
receba as notícias da
associação em seu smartphone.
https://anpmat.org.br/ebooks-dos-simposios

https://t.me/canal_anpmat

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.

Associação Nacional dos Professores
de Matemática na Educação Básica
Presidente: Marcela Luciano Vilela de Souza
Vice-presidente: Sérgio Augusto Amaral Lopes
Diretoras:
Ana Luiza de Freitas Kessler
Gilmar Fava
Renata Magarinus
Sumaia Almeida Ramos
Assessora de Comunicação: Graziele Souza Mozer

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
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

