
Mai/2022

#06

Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica

Destaques da ANPMat

LançamentosLançamentos Download 

gratuito no site 

da ANPMat



 

 

Destaques da ANPMat

O autor

Prefácio



 

 

Destaques da ANPMat

As autoras

Prefácio



 

 

Destaques da ANPMat

Os autores

Prefácio



 

 

Destaques da ANPMat

Esses e os outros títulos
 você encontra em:

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

Em breve, mais lançamentos!

São mais de 40 e-books para 
você baixar totalmente gratuitos.

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

Destaques da ANPMat

 Lives

Canal do YouTube: ANPMat Oficial

 

Humberto Bortolossi  (UFF)
“John Conway (1937-2020) e sua solução para uma questão do jogo “resta um”: 

um belíssimo exemplo da Matemática como o estudo de estruturas”
 
 

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

João Bosco Pitombeira de Carvalho

“Mulheres na Matemática:
obstáculos e conquistas”.

Adriana Neumann (UFRGS)

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

Wendy Haddad Carraro

"Precisamos falar sobre o Ensino
de Probabilidade"

 Laura Rifo (Unicamp)

“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)

“OBMEP: Conquistas e Desafios”
 
 

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

“Metodologias mediadas por projetos”
 
 

Luis Felipe Lins  (Rede Municipal do RJ)

Leo Akio Yokoyama(CAp UFRJ)

“Educação Matemática Inclusiva”
 
 

Fábio Simas (UniRio)
Carmen Mathias (UFSM)

Letícia Rangel  (CAp UFRJ)

“Livro Aberto de Matemática”
 
 

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


 

 

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.
h t t p s : / / a n p m a t . o r g . b r /

https://anpmat.org.br/
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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

Boas vindas ao novo Editor-chefe do Noticiário
Orgulho e representatividade: Como a SBM comemora o dia Internacional da
Mulher
Um pouco da trajetória de Eliza Maria Ferreira Veras da Silva, provavelmente a
primeira mulher negra brasileira a obter o título de Doutora em Matemática
Sobre a situação dos professores da USP na Ucrânia
Nota de pesar- Yulia Zdanovska
Faça a diferença para a SBM e para a comunidade matemática no Brasil e no
exterior
Sociedades matemáticas fomentam interações científicas entre Brasil e
Alemanha
Livro do mês: 10 Matemáticos 100 Problemas
Próximos Eventos
Notícias das Regiões
Oportunidades
Notícias Internacionais

 
Nesta Edição:

E muito mais…

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

O número #41 do Noticiário SBM está disponível.

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


Divulgações dos Associados

 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

    O último capítulo conecta o clássico ao moderno, apresentando uma introdução ao
fluxo de encurtamento de curva, a qual é baseada em artigos originais, mas requer um
mínimo de conhecimento prévio.

    Mais de 200 figuras e mais de 100 exercícios ilustram a beleza das curvas planas e
testam as habilidades do leitor. Os pré-requisitos são cursos de cálculo de uma
variável e geometria analítica no plano.

Divulgação do associado Hilário Alencar

L i v r o :  " D i f f e r e n t i a l  G e o m e t r y  o f  P l a n e s  C u r v e s
 

A u t o r e s :  H i l á r i o  A l e n c a r
             W a l c y  S a n t o s  

                       G r e g ó r i o  S i l v a  N e t o
 

    Este livro apresenta curvas planas — os
objetos mais simples em geometria
diferencial — para ilustrar muitos resultados
profundos e inspiradores na área de
maneira elementar e acessível.

    Após uma introdução às propriedades
básicas das curvas planas, os autores
apresentam uma série de tópicos
complexos e belos, incluindo o número de
rotação (com uma prova do teorema
fundamental da álgebra), índice de rotação,
teorema da curva de Jordan, desigualdade
isoperimétrica, curvas convexas , curvas de
largura constante e o teorema dos quatro
vértices.

mailto:gerencia@anpmat.org.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
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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!

   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.

      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

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/boletim-anpmat

