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Save the date!
19 a 21 de novembro de 2021

Modalidade on-line
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Campo Grande, MS
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Realização:

Associação Nacional dos Professores
de Matemática na Educação Básica

https://anpmat.org.br/simposio-centro-oeste-2/

Inscrições e submissões
para minicursos e
comunicações orais abertas!
Apoio:

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

“OBMEP: Conquistas e Desafios”
Convidados:

Alessandra Lisboa (SEEDF/UnB/Grupo Pi)
Antônio Amaral (Rede Estadual - PI)
Mediação:

Maria Botelho (Rede Estadual - MG)

18 de setembro (sábado) - 10h

“ Metodologias mediadas por projetos”
Convidado:

Luiz Felipe Lins (Rede Municipal - RJ)
Mediação:

Letícia Rangel (UFRJ)

23 de outubro (sábado) - 10h

Canal do YouTube: ANPMat Oficial
O Circuito de Lives ANPMat - 2021
tem o apoio do Boletim SBM

Destaques da ANPMat

Circuito de

Lives
2021

Tenha acesso às lives
anteriores no canal ANPMat
Oficial no YouTube

Sérgio Dantas (UNESPAR)

Aline Guedes (UERJ)

“Construindo atividades
online na plataforma do
GeoGebra: integrando
textos, imagens, animações
e vídeos”

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

Laura Rifo (Unicamp)
"Precisamos falar sobre o
Ensino de Probabilidade"

Wendy Haddad Carraro
"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
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Novo Membro na Diretoria ANPMat
No mês de maio de 2021 a professora Priscilla Guez Rabelo
foi desligada de suas funções da diretoria da ANPMat a
pedido da própria. Priscilla já contribuiu em gestões
anteriores como vice-presidente e na atual gestão exercia a
função de secretária.
No mês de junho do mesmo ano o professor Gilmar José
Fava foi indicado pelo conselho diretor para ocupar o cargo
vago na diretoria (conforme estatuto da associação).
Para saber mais sobre o professor Gilmar, leia a matéria
sobre a atual diretoria no site da ANPMat.

Gilmar José Fava

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

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
SETEMBRO – MÊS DE ANIVERSÁRIO DA ANPMAT
A ANPMat foi criada em setembro de 2013 no 1º Simpósio Nacional da
Formação do Professor de Matemática realizado em Brasília. A proposta
partiu da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e do Programa de
Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) que
viam a necessidade de uma representação dos professores de Matemática
da Educação Básica visando contribuir com a formação e a capacitação
desses profissionais. E assim, um grupo de egressos do PROFMAT e a
diretoria da SBM passaram a colaborar com a ANPMat e a organizar os
Simpósios da Formação do Professor de Matemática. Desde então, foram
16 simpósios realizados pelas 5 regiões do Brasil, sendo um na
modalidade on-line.
A princípio a ANPMat estava submetida a SBM e há algum tempo
ambas estavam num esforço para tornar a ANPMat independente. Em
2019, oficializamos essa independência, mantendo ainda parceria com a
Sociedade Brasileira de Matemática. Atualmente, também contamos com
o apoio do PROFMAT, IMPA e Boletim SBM para a realização dos
Simpósios.
A Associação conta com site, sistema de eventos, cadastro de associados
e redes sociais próprios. Nosso trabalho tem estado focado nas realizações
dos simpósios e na divulgação da associação.
Em 2021, iniciamos um projeto de palestras on-line, o Circuito de Lives
ANPMat 2021, realizado através do canal ANPMat Oficial do YouTube com
apresentações mensais. O objetivo é contribuir cada vez mais com a
formação continuada de professores de Matemática da educação básica,
buscando atingir o maior número possível de profissionais da área de
Matemática que atuam no ensino básico, para que possamos ter novas
ideias, trocar conhecimentos e experiências profissionais através de
apresentação de trabalhos e palestras, realização de minicursos,
interações entre os colegas, e assim melhorar ainda mais nossas práticas.
Esperamos fazer a diferença para a Matemática na Educação Básica!
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Simpósios da ANPMat: a história da nossa parceria
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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 Parceiros
A SBM – Sociedade Brasileira de Matemática e a
Comissão Nacional Acadêmica do Mestrado Profissional
em Matemática em Rede Nacional (Profmat)
divulgaram o edital para realização do Exame Nacional
de Acesso para ingresso no Mestrado em 2022. Nesta
edição, estão sendo ofertadas 1.400 vagas distribuídas
em 77 Instituições Associadas.
As inscrições terão início no dia 08 de setembro de
2021 . Elas poderão ser feitas até as 17 horas (horário de
Brasília-DF) do dia 25 de outubro de 2021.
O PROFMAT tem como objetivo atender
prioritariamente professores de Matemática em
exercício na Educação Básica, especialmente de escolas
públicas, que busquem aprimoramento em sua
formação profissional, com ênfase no domínio
aprofundado de conteúdo matemático relevante para
sua docência.
Confira mais informações em www.profmat-sbm.org.br."

O número #33 do Noticiário SBM está
disponível.
Nesta Edição:
• Nota de preocupação sobre a vulnerabilidade dos sistemas
operacionais do CNPq
• Prêmio SBM 2021
• Brasil pode perder conquistas se não voltar a investir em ciência,
aponta relatório da Unesco
• Doutora em matemática é ouro em ciclismo na Olimpíada
• Memorial Saulo Barros
• Morre Heleno Bolfarine, professor do IME-USP
• 4ª chamada pública do Serrapilheira apoiará 12 jovens cientistas com até R$ 700 mil
• Prêmio Gutierrez 2021
• Entrevista inédita com a ganhadora do prêmio Abel, Karen Uhlenbeck, é lançada pelo INCTMat
• Celebrando 30 anos da revista Matemática Contemporânea
• Live conjunta SBM & INCTMat: “Matemática como carreira”
• Livro do mês: Introdução à álgebra linear / Exercícios resolvidos de álgebra linear
• Notícias das regiões
• Próximos eventos
• Notícias internacionais
• Oportunidades
E muito mais!

Acesse: https://www.sbm.org.br/noticiario-eletronico

Divulgações dos Parceiros
Livro Aberto de Matemática

https://umlivroaberto.org/

Resumo: O Esforço para produzir livros didáticos de
Matemática com licença aberta começou em 2016, com a
elaboração do material de Frações para o ensino
fundamental I. Desde então, novos elaboradores
acreditaram e juntaram-se ao projeto para alcançarmos
novos níveis e novos livros. Hoje, possuímos diversos
capítulos escritos e outros 6 livros em produção. Tudo isso
a partir de um trabalho colaborativo envolvendo
matemáticos, professores universitários e professores da
Educação Básica.

Um princípio fundamental desta iniciativa é que sua produção configure uma proposta
pedagógica ancorada e acompanhada por pesquisa científica em Ensino de
Matemática. O projeto tem também compromisso com a formação e o desenvolvimento
profissional de professores. Em particular, pela composição característica da equipe,
destaca-se o entendimento do potencial do projeto para enfrentar um reconhecido
desafio: estreitar o diálogo entre a realidade e as demandas próprias da prática docente
e a formação acadêmica do professor.
Este é o Livro Aberto de Matemática. Um projeto do IMPA (OBMEP) que foi parcialmente
financiado pela Fundação Itaú Social e é administrado pela Associação Livro Aberto.

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

@anpmatoficial
https://linktr.ee/anpmatoficial

Divulgações dos Associados

Evento: 1º Encontro do Curso
GeoGebra
Data: 6 e 7 de setembro
Local: Evento na modalidade on-line

de

Site: https://ogeogebra.com.br/site/

Informações sobre inscrições:
As inscrições podem ser realizadas no
período de 9 de agosto a 6 de setembro
em
https://ogeogebra.com.br/site/1oencontro-do-curso-de-geogebra.php

Programação e palestrantes: Toda programação, incluindo os nomes dos palestrantes
pode ser encontrada no mesmo link disponibilizado acima para as inscrições.
Divulgação do associado Aroldo Eduardo Athias Rodrigues

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: Estimulando a criatividade, motivação e desempenho em Matemática - uma
proposta para a sala de aula

Autores:
Mateus Gianni Fonseca (IFB)
Cleyton Hércules Gontijo (UnB)
Resumo:
Esta obra se propõe a discutir os efeitos de
aulas ministradas a partir de técnicas de
criatividade para o desenvolvimento da
criatividade,
da
motivação
e
do
desempenho em matemática. Além disso,
apresenta ainda os roteiros utilizados que
podem ser aplicados ou adaptados pelo
professor, incluindo novas atividades de
acordo com a realidade de cada sala de
aula.
Segundo Jack Dieckmann, Diretor de
Pesquisa da Universidade de Stanford EUA,
trata-se de uma obra que "mostra como a
criatividade em matemática pode ser
apoiada
por
meio
de
movimentos
pedagógicos e atividades ilustradas e
instrutivas"
*Para entrega/retirada em Brasília, a compra pode ser realizada diretamente com os
autores – Whatsapp: 61 9 9134 3452 e 61 9 9965 2895. Economize o frete e obtenha preço
promocional.
*Para entrega/retirada em Brasília também, temos preço especial para o Combo de
Estudos de Criatividade em Matemática: 1. Estimulando a Criatividade, Motivação e
Desempenho em Matemática: uma proposta para a sala de aula + 2. Criatividade em
Matemática: conceitos metodologias e avalição + 3. Criatividade em Matemática: lições
da pesquisa.
Demais localidades, o livro pode ser adquirido no site da Editora CRV:
https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/36262-estimulando-a-criatividademotivacao-e-desempenho-em-matematicabr-uma-proposta-para-a-sala-de-aula

Divulgado pelo associado Mateus Gianni Fonseca.

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
Diretores:
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

Email: secretaria@anpmat.org.br

site: anpmat.org.br
Instagram: @anpmatoficial

