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Esses e os outros títulos
você encontra em:
https://anpmat.org.br/ebooks-dos-simposios

São 40 e-books para
você baixar totalmente gratuitos.
Em breve, mais lançamentos!

Destaques da ANPMat

Atualize a anuidade 2022 e
mantenha seus benefícios* de
associado.
Se você ainda não é um
associado, associe-se
e participe das ações da
ANPMat.
*A lista de benefícios pode ser
encontrada na próxima página e
no site da ANPMat.
https://anpmat.org.br/

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 Parceiros
O número #40 do Noticiário SBM está disponível.

Nesta Edição:
Despedida do nosso amigo Daniel
Manifestação conjunta Impa-SBM sobre a situação na Rússia e o ICM2022
Manifestação sobre a situação dos professores da USP na Ucrânia
Associado Institucional Diamante: Impa
Semana de Arte Moderna de 1922 é tema da 17ª Obmep
17ª Obmep: Inscrições abertas!
Picme 2022 está com inscrições abertas
Convite às escolas para a celebração do Dia Internacional da Matemática 2022
Novo Podcast da Springer
SBF urge CNPq e Capes a aumentarem os valores das bolsas
Entrevista inédita com o pesquisador Yuri Lima (UFC), ganhador da Menção
Honrosa na edição do Prêmio SBM
Próximos eventos
Notícias das regiões
Oportunidades
Eventos Internacionais
Acesse em: https://sbm.org.br/noticiario-eletronico/

Divulgações dos Associados
Livro: "Matemática das Coisas ou Coisas da Matemática"
Autor: Mateus Gianni Fonseca
Você acha que só utiliza a
matemática
na
sua
vida
contando
o
troco
na
padaria?
Pois
acredite,
a
matemática
está
presente
em muito mais aspectos do
nosso dia a dia do que
podemos imaginar!
De forma objetiva e bem
humorada,
este
livro
nos
mostra situações em que a
matemática aparece e nós
nem nos damos conta.
Saiu publicado o primeiro
livro "Matemática das Coisas
ou Coisas da Matemática".
Um projeto literário que visa contribuir com a popularização da
matemática para todas as pessoas - para o leitor curioso e para o
leitor docente que busca contos para motivar seus estudantes.
Adquira seu exemplar em:
<https://www.editoraviseu.com.br/matema-tica-das-coisas-oucoisas-da-matema-tica-prod.html>.
A compra também pode ser realizada diretamente com o autor:
<61 9 9134 3452>.
Neste caso, receba-o autografado em sua casa.
*Siga também as redes sociais Facebook (Matemática das Coisas)
e Instagram (Matematica_das_coisas).

Divulgação do associado Mateus Gianni Fonseca

Divulgações dos Associados
Livro: "A Matemática dos Empréstimos e Financiamentos
no Ensino Médio"
Autores: Valéria Guimarães Monteiro
Bruno Gomes de Freitas
O e-book “A Matemática dos Empréstimos
& Financiamentos no Ensino Médio” foi
escrito
para
o(a)
professor(a)
de
Matemática do Ensino Médio que deseja
transformar seus alunos responsáveis e
capazes de tomar decisões acertadas
frente
a
situações
em
que
se
faz
necessário decidir sobre Empréstimos &
Financiamentos.
O livro apresenta uma sequência de cinco
encontros, com o objetivo de apresentar
e desenvolver na sala de aula esse tópico
tão importante do contexto da Educação
Financeira na Educação Básica.
O material apresenta uma série de sequências didáticas para
compor suas aulas, como também orientações para todo o
desenvolvimento. Ao final, relata experiências vividas pelos
autores com duas aplicações desse material que foram base de
sua validação.
O livro foi lançado pela editora da SBM (Sociedade Brasileira de
Matemática) como um e-book de distribuição gratuita, na
Coleção Coletâneas de Matemática.
Divulgação da associada Valéria Guimarães Monteiro

Inscreva-se na lista de comunicações 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

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

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://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.
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