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Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica

Destaques da ANPMat

     Com uma cerimônia de posse virtual
realizada no dia 30 de janeiro de 2021, o
primeiro Conselho Fiscal eleito da Associação
Nacional dos Professores de Matemática na
Educação Básica, para o biênio 2021-2022, se
apresenta, e demonstra entusiasmo e
otimismo ao fazer parte da ANPMat, que se
iniciou em 2013 e que agora se torna mais
fortalecida, com a primeira Diretoria eleita, o
apoio e parceria do Conselho Diretor e
Conselho Fiscal eleitos e Secretarias
Regionais indicadas.  

     Acesse o site e conheça o primeiro
Conselho Fiscal da ANPMat eleito para o
biênio 2021-2022.
https://anpmat.org.br/conselho-fiscal

1º Conselho Fiscal eleito da ANPMat

Graziele Souza Mózer 
(Colégio Pedro II)

Carmen Vieira Mathias
(UFSM)

Luiz Carlos Vieira da Silva
(Redes Estadual e Municipal no Piauí)

https://anpmat.org.br/conselho-fiscal


Inscrições:       

até 16/nov

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Campo Grande, MS

 
 

 

 

Destaques da ANPMat

Realização:

Modalidade on-line

19 a 21 de novembro de 2021

Associação Nacional dos Professores 

de Matemática na Educação Básica

Apoio:

Está chegando o dia!

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

Mais informações em:

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

 

 Faça parte da nossa lista de e-mails onde também divulgamos os eventos da ANPMat e de nossos
parceiros entre outras informações relacionadas com o ensino de Matemática. Para isso basta
enviar um e-mail para: gerencia@anpmat.org.br

Inscreva-se na lista de comunicações da ANPMat

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

Lançamento dos e-books 
do  3º Simpósio do Norte 

em breve!

mailto:gerencia@anpmat.org.br
https://anpmat.org.br/cafe-com-a-anpmat


Circuito de

Mediação: 

“Educação Matemática Inclusiva”

Carmen Mathias (UFSM - RS)

 2021

Leo Akio Yokoyama (CAp UFRJ - RJ)

“ Livro Aberto de Matemática”

27 de novembro (sábado) - 10h

(Rede Estadual e Municipal - MG)

Destaques da ANPMat

 

  Lives

Convidado:

Canal do YouTube: ANPMat Oficial

Convidados:

O Circuito de Lives é uma
iniciativa da ANPMat

realizado mensalmente.

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

O Circuito de Lives ANPMat - 2021 
tem o apoio do Boletim SBM

Edinei Reis 

04 de dezembro (sábado) - 10h

(CAp UFRJ - RJ)Letícia Rangel

Fábio Simas (UNIRIO - RJ)

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


Circuito de

Destaques da ANPMat

Tenha acesso às lives
anteriores no canal ANPMat

Oficial no YouTube

"Precisamos falar sobre o
Ensino de Probabilidade"

“Mulheres na Matemática:
obstáculos e conquistas”.

Adriana Neumann (UFRGS)

 Laura Rifo (Unicamp)

 Lives
 2021

"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

Canal do YouTube: ANPMat Oficial

 

“Missão ou profissão:
é possível ter sucesso

financeiro sendo professor?”
 

Aline Guedes (UERJ)

“Construindo atividades online na
plataforma do GeoGebra:

integrando textos, imagens,
animações e vídeos”

 
 

Sérgio Dantas (UNESPAR)

“Metodologias mediadas por
projetos”

 
 

Luis Felipe Lins 
(Rede Municipal do RJ)

“OBMEP: Conquistas e Desafios”
 
 

Antônio Amaral (Rede Estadual do PI)
Alessandra Lisboa (SEEDF/UnB)

https://www.youtube.com/channel/UCMuskV-0Tx5ytrR3G4UIkhg
https://www.youtube.com/channel/UCMuskV-0Tx5ytrR3G4UIkhg
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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

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


 

Divulgações dos Parceiros

Manifestação da SBM, SBMAC e ABE sobre a paralisação da Avaliação Quadrienal da
Capes.
Audiência pública no Congresso Nacional e a Defesa da Continuidade da Avaliação
Exame Nacional de Acesso – Profmat 2022
1872-2022 Sociedade Matemática Francesa faz 150 anos!
Obmep terá 2ª fase em 6 de novembro
Motoko Kotani é eleita próxima presidente do International Science Council (ISC)
17° Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica
Livro do Mês
Notícias das regiões
Oportunidades
Notícias Internacionais

 
Nesta Edição:

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

O número #36 do Noticiário SBM está disponível.

As inscrições para 

Exame Nacional de Acesso ao

PROFMAT 2022

 foram prorrogadas até 03 de

novembro de 2021.*

Faça sua inscrição através do site
https://ena.profmat-sbm.org.br/info.php

*até às 17h, horário oficial de Brasília.

https://sbm.org.br/noticiario-eletronico/
https://ena.profmat-sbm.org.br/info.php


 

 

Divulgações dos Associados

      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

 
 

Divulgação da associada Carmen Mathias

O I Encontro Gaúcho do PROFMAT é uma iniciativa das Instituições Associadas do
PROFMAT do estado do Rio Grande do Sul, composto por FURG, UFSM, UNIPAMPA e
IFRS, Campus Canoas. O evento tem como principais objetivos promover a integração
e troca de experiências entre pesquisadores, professores e estudantes das instituições
associadas do Estado, estimular a produção e comunicação de trabalhos e pesquisas
relacionados ao ensino de Matemática.
O evento ocorrerá nos dias 05 e 06 de novembro de 2021, de forma online, gratuito e
está aberto para professores de Matemática da Educação Superior e do Ensino Básico,
estudantes de graduação em Licenciatura Matemática, alunos e egressos do programa
de mestrado PROFMAT.
Para maiores informações acesse: https://egprofmat.furg.br/

https://anpmat.org.br/boletim-anpmat
https://egprofmat.furg.br/
https://egprofmat.furg.br/


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
                                                                                                            

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

receba  as notícias da
associação em seu smartphone.

 

 
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!

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

