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Realização:

Evento presencial

Destaques da ANPMat

Inscreva-se!
Submeta seu trabalho!
Participe!

Atenção aos prazos!
Inscrições com valores reduzidos: de 15/jun a 1º/set
Submissão para oficinas/minicursos: de 15/jun a 15/ago
Submissão para comunicações orais e pôsteres: de 1º/jul a 30/ago
Para mais informações acesse o site do evento:
https://anpmat.org.br/simposio-nacional-5/
Associados à ANPMat têm desconto de 25%
na inscrição deste e todos os simpósios
realizados pela ANPMat.

Apoio:

Destaques da ANPMat

Está chegando o momento de eleger a
direção da ANPMAt para o biênio
2023-2024!
Fique atento ao calendário:
Inscrições das chapas para a Diretoria e candidaturas individuais
para o Conselho Fiscal: de 18/07/22 a 19/08/22;
Assembleia Geral (eleições): de 19/09/22 à 20/10/22.
Podem compor as chapas ou candidaturas individuais todos os
Associados Efetivos em dia com o pagamento da anuidade que, na
data da eleição, tenham completado pelo menos dois anos na
categoria.

Se você já é um Associado
Efetivo, ainda dá tempo de
regularizar sua anuidade para
participar se candidatando
e/ou votando em seus
candidatos favoritos.

E caso você ainda não seja
associado à ANPMat mas tem o
desejo de contribuir futuramente
participando de algum cargo
eletivo, associe-se já para que
nas próximas eleições você tenha
os requisitos necessários para
esta ação.

Os detalhes sobre as inscrições e o pleito serão divulgados em breve
pela Comissão Eleitoral.

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

Destaques da ANPMat

III Simpósio da Formação do Professor
de Matemática da Região Norte

Os anais do III Simpósio da Formação do Professor de Matemática
da Região Norte que aconteceu no ano passado em Belém estão
disponíveis no site da ANPMat na sessão Anais dos Simpósios. Ou
acesse:
https://anpmat.org.br/anais-dos-simposios/simposios-da-regiao-norte

E-books dos Simpósios

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

Divulgações dos Parceiros

A segunda edição do Festival Nacional da Matemática está com data
marcada!
De 29 de setembro e 1º de outubro de 2022, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro,
estudantes e público geral poderão visitar o evento e participar de atividades
relacionadas à matemática.
A programação conta oficinas, exposições, cineclube e palestras, além de mesas
redondas, uma novidade desta edição.
“O objetivo do Festival é apresentar a matemática pelo lado lúdico e instigante, para
transmitir a toda a sociedade, especialmente às nossas crianças e suas famílias, a
beleza e a importância da rainha das ciências”
Marcelo Viana
Diretor-geral do IMPA

O Festival Nacional da Matemática já abriu
inscrições para visitação de escolas. Para
participar, os educadores devem cadastrar
a instituição no site e escolher o dia e
horário de visitação.

Festival Nacional da Matemática
Dias 29 e 30 de setembro: 9h às 19h
Dia 1 de outubro: 10 às 20h
Marina da Glória, Rio de Janeiro
Evento gratuito
www.festivaldamatematica.org.br |
Instagram | Facebook

Divulgações dos Parceiros

Iniciativa será a primeira competição matemática a incluir alunos tão novos
Maior olimpíada científica do país, a OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas) pretende identificar talentos ainda mais jovens na matemática. A
organização está lançando a Olimpíada Mirim, primeira competição científica da área
voltada para alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Escolas públicas
municipais, estaduais e federais de todo o Brasil podem participar.
O objetivo é incentivar o ensino da matemática e transformar a relação das crianças com
a disciplina nas séries iniciais, introduzindo aspectos criativos e lúdicos no processo de
aprendizagem.
Para o coordenador-geral da OBMEP, Claudio Landim, diretor-adjunto do Instituto de
Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a novidade é mais um passo em direção à melhoria
da qualidade da educação básica. "No país, o gargalo do ensino da matemática se situa
nos primeiros anos escolares e é um desafio elaborar perguntas instigantes para alunos
que ainda estão em alfabetização", afirmou.
Em 2018, o IMPA começou o processo de inclusão dos anos iniciais com a OBMEP - Nível
A, voltada para alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. Agora, com a Olimpíada
Mirim, o projeto foi ampliado para atender os estudantes do 2º e do 3º ano.
As inscrições são gratuitas e foram realizadas entre 2 de maio e 16 de junho pelas escolas
ou secretarias de educação no site da Olimpíada Mirim - OBMEP.
A Olimpíada Mirim será realizada em duas fases, ambas aplicadas pelas escolas. A 1ª fase
ocorre em 30 de agosto, e consiste em uma prova classificatória composta de quinze
questões objetivas (múltipla escolha). Alunos classificados nesta etapa poderão
participar da 2ª fase, em 11 de outubro, também composta de quinze questões objetivas.
O conteúdo das provas corresponde ao grau de escolaridade dos alunos, que são
divididos em dois níveis: Mirim 1 e Mirim 2.
A 1ª Olimpíada Mirim é uma realização do IMPA, com apoio da B3 Social, da CAPES e do
CNPq, além da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). A competição é promovida
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e pelo Ministério da Educação
(MEC).

Divulgações dos Parceiros

Noticiário é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Matemática,
distribuída mensalmente a seus sócios. Dentre as seções que compõe o noticiário
destacamos:
Notícias da atualidade
Premiações
Entrevistas
Resenhas de livros
Eventos (relatos e divulgação)
Notícias das regiões
Oportunidades
Notícias Internacionais (em inglês)
Oportunidades Internacionais (em inglês)

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

Divulgações dos Associados

O Projeto, que está na sua segunda
edição, tem como objetivo promover
a efetiva presença de alunas da
Educação Básica em atividades de
Matemática, computação e robótica,
visando a que se interessem e se
sintam encorajadas para desenvolver
carreiras

nas

áreas

de

Ciência,

Tecnologia,
Engenharia
e
Matemática (STEM). Visite o nosso
Intagram:
https://www.instagram.com/menina
solimpicasimpa/

Divulgação da associada Letícia Rangel

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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