CONSELHO NACIONAL – 27 DE NOVEMBRO 2010
INFORMAÇÕES
Revista Educação e Matemática: houve alteração da direcção da redacção da direcção da revista:
directora – Isabel Rocha/ Subdirectora – Manuela Pires

Revista Quadrante: Está prestes a sair o número temático 2009 (duplo). Prevê-se que o número
temático de 2010 venha a sair, ainda, em 2010, o segundo número deste ano previsivelmente será
publicado durante o 1.º trimestre de 2011.

Núcleos
Núcleo do Algarve foi reactivado. Coordenador: António Guerreiro/ Tesoureiro: Nuno Garção.
Existe a possibilidade de realização de um AlgarMat 2011, acreditado pelo Centro Formação APM.
Irá realizar-se uma reunião de Núcleos a 11 de Dezembro, em local e horário a designar.

Centro de Formação da APM – está a proceder-se a uma revitalização do Centro de Formação da
APM
Centro de Recursos da APM – realizou-se uma reunião entre a direcção e a equipa de trabalho do
centro de recursos, com o objectivo de revitalizar o mesmo. Neste contexto, a equipa de trabalho irá
dinamizar um fim de tarde na sede da APM sob o tema “Origami e o Natal”, no dia 7 de Dezembro
pelas 18h.
APMinformação
O próximo APMI sairá durante o mês de Dezembro de 2010. O editorial será da responsabilidade
da direcção, procurando apontar algumas linhas orientadoras da APM para os próximos 2 anos. O
APMi terá também um artigo de Lurdes Serrazina e Hélia Oliveira sobre Metas de Aprendizagem.

Grupos de Trabalho
Grupo de Trabalho de Publicações: na sequência de reunião da direcção com Lurdes Cangueiro,
esta disponibilizou-se a formar uma equipa para dinamizar o GT publicações.
Foram estabelecidos contactos com os Grupos de Trabalho para colaboração com o Centro de
Formação e pretende-se desafiar os mesmos grupos a uma colaboração/intervenção regular na
revista E&M.
Grupo de Trabalho do Ensino Secundário: emitiu parecer sobre referenciais para aferição do
grau de dificuldade dos exames nacionais (GAVE)
Grupo de Trabalho de Investigação: realizou o parecer sobre o Relatório Educação para a
Cidadania, da DGIDC.

GT História e Memórias do Ensino da Matemática: organizou uma sessão de fim de tarde, na
ESE de Lisboa, que teve como tema “Evocando o Seminário de Milfontes”. Além disso, tem
previsto a realização de outros fins de tardes. Está ainda a organizar o I Congresso Ibero-Americano
de História da Educação Matemática, a realizar-se na UBI de 26 a 29 de Maio de 2011.

Agenda 2011
O núcleo de Braga propôs-se elaborar a Agenda da APM 2011

Sede
O contrato da funcionária Rita Fernandes foi renovado por um período de 3 meses
Outras informações:
1) Vão ser disponibilizados na página da APM um conjunto de materiais didácticos para
utilização em sala de aula, disponibilizados pelo João Pedro da Ponte, realizados no âmbito
do Projecto IMLNA - Promover a Aprendizagem Matemática em Números e Álgebra.
2) Vai ser estabelecida uma parceria com a ONG AIDGlobal, na qual a APM participará na
validação dos materiais didácticos e de orientação pedagógica de Educação para o
Desenvolvimento para o 2º Ciclo e posterior divulgação/disseminação

