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da direção da APM
Caras associadas e caros associados
Caras professoras e caros professores de Matemática
Aproxima-se mais um merecido período de férias que esperamos sejam boas para
todos, retemperadoras de forças, energias e sonhos.
Há algumas informações que vos queremos ainda deixar antes deste até já.

Aprendizagens Essenciais do Ensino
Básico
Foram homologadas as AE do Ensino Básico.
O despacho da sua homologação foi
publicado a 19 de julho, Despacho n.º 6944A/2018 e as AE podem ser consultadas na página da DGE.

Participação na consulta pública sobre as Aprendizagens Essenciais do
Ensino Secundário
Até 27 de julho estão disponíveis, na página da DGE, as propostas de AE para o ensino
secundário para consulta pública. A Direção da APM incentiva todos os professores e
escolas a fazê-lo em relação às de Matemática A, Matemática B e MACS. Uma grande
participação ajudará a melhorar certamente estas propostas. Ainda estão a tempo.

Educação e Matemática n.º 147
Já se encontra disponível online o último número da revista Educação e Matemática.
Este número, tal como acontece com os mais recentes números da Revista, é
apresentado em dois formatos: 1) num formato completo, em ficheiro único, que
inclui capa, contracapa e respetivos versos, bem como todo o interior da revista e que
podem encontrar no final das secções com o título ‘revista Educação e Matemática
completa, em PDF’; 2) em ficheiros separados, cada um correspondente a um artigo.
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Lembramos ainda que todos os sócios têm acesso à
versão digital, seja do número atual, seja de números
anteriores.
A revista em papel continuará a ser distribuída aos sócios
cuja quota assim o permita.
Podem entrar na vossa área de associado e consultar a
revista aqui.

Quadrante
Saiu o n.º 1 do volume XXVII da Quadrante,
correspondente ao 1.º semestre de 2018 que foi já
enviado a todos os assinantes. Podem consultar o índice
deste número.
O número temático de 2019 será sobre o Ensino e
Aprendizagem dos Números e Operações. Consultem a
chamada de artigos.

Encontros Nacionais APM

Já está anunciado o encontro nacional A Matemática
nos Primeiros Anos que este ano se realiza em Braga
nos dias 9 e 10 de novembro. Depois de um período
de submissão de propostas para Comunicações e
Sessões práticas, abriremos as inscrições em meados
de setembro. Estejam atentos.
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Temos também agendado o ProfMat e o SIEM de 2019. Realizam-se em Castelo Branco
nos dias 10 e 11 de abril (SIEM) e 11, 12 e 13 de abril (ProfMat) de 2019.

Sobre a realização do ProfMat e do SIEM há um inquérito a decorrer cujo prazo de
resposta foi alargado até outubro. Deixem a vossa opinião preenchendo este inquérito
para que, na próxima Assembleia Geral que se realizará no ProfMat, a Direção, ouvido
o Conselho Nacional, possa apresentar uma proposta de duração e calendarização
destes encontros.

Encontros regionais APM
Neste último trimestre realizaram-se o BragançaMat e o MadeiraMat. Em setembro
realizar-se-á o AlgarMat. Mais informações na página deste encontro.

Agenda do professor 2018/2019
Sairá em agosto a agenda do professor Dia a dia com a
Matemática.
Podem comprá-la na Loja ou na Loja online.

Quotas 2018 e novos sócios
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A quantos não atualizaram as suas quotas, apelamos a que não deixem de o fazer. E
não se esqueçam que, mesmo para quem não o faz há alguns anos, para retomar a
condição de associado basta que pague a quota relativa a 2018.
Procurem novos sócios, entre os vossos colegas; verifiquem se a vossa escola é
associada institucional e, caso assim não seja, incentivem a que se inscreva como tal.
Todas as informações para atualização da quota e para inscrição de novos sócios
podem ser encontradas na página da APM, neste local.

Funcionamento da Sede em Agosto

Mantenham-se atualizados consultando a nossa página www.apm.pt.
Reiteramos os nossos desejos de excelentes férias e até setembro.

A Direção da APM
Lurdes, Renata, Teresa, Lucília, Lígia, Neusa, Paula, Rui, Sandra
26 de julho de 2018
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