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A APM é uma associação portuguesa 
de professores ligados ao ensino da 
Matemática de todos os níveis de 
escolaridade, desde o pré-escolar ao 
ensino superior. 

Os seus principais objetivos são 

Promover o desenvolvimento do 
ensino da Matemática a todos os 
níveis. 

Apoiar e divulgar atividades 
relevantes para o ensino e 
aprendizagem da Matemática. 

Promover a participação ativa dos 
professores de Matemática de todos os 
graus de ensino na discussão e 
implementação de novas práticas 
pedagógicas e fomentar o seu interesse e 
participação em projetos de investigação 
e de inovação pedagógica. 

Intervir na definição da política educativa, 
especialmente no que respeita aos problemas 
do ensino da Matemática.

Modalidades de associado(a) 
A APM oferece sete modalidades distintas 
de associado individual: 

• sócio regular 

• sócio estudante* regular 

• sócio estudante* @sócio 

• sócio aposentado 

• @-sócio (residente em Portugal 
ou no estrangeiro) 

• sócio regular residente 
no estrangeiro 

• sócio conjunto APM-APP 

e duas modalidades para associados insti- 
tucionais, dependentes do número de 
revistas a que tem direito e que estão 
discriminadas na tabela ao lado. 

 

Os sócios regulares da APM têm acesso 
gratuito a todas as edições da revista 
Educação e Matemática. Estes sócios, 
receberão, também, pelo correio, um 
exemplar impresso. Os @-sócios apenas 
terão acesso à revista em pdf, através do 
nosso site. 
 

A APM e a Associação de Professores de 
Português (APP) oferecem uma modalidade 
de associado aos professores do 1.º ciclo do 
Ensino Básico: sócio conjunto APM-APP 
que, através do pagamento de uma única  
quota no valor de 50,00€, lhes confere o 
estatuto de associado da APP e de @-sócio 
da APM. 
 

* Poderão inscrever-se nestas modalidades 
estudantes em formação inicial (licenciatura ou 
mestrado profissionalizante) 

 

Quotas anuais 
A quota tem efeitos de janeiro a dezembro do 
ano civil em que é feito o pagamento. Os sócios 
com quotas em atraso, para recu- perar o seu 
estatuto de associado, terão apenas que 
pagar a quota do ano em curso. 

 

Modalidade de associado(a) 
individual 

Professor no ativo (sócio regular) 55,00 € 

Estudante* sem vencimento 
(com regalias de @sócio) 

16,50 € 

Estudante* sem vencimento 
(com regalias de sócio regular) 

40,00 € 

Professor aposentado 42,50 € 

@-sócio (Portugal ou estrangeiro) 42,50 € 

Associado regular residente no 
estrangeiro 

66,00 € 

Sócio conjunto APM-APP 
(só para professores do 1.ºceb) 

50,00 € 
 

 

Modalidade de associado 
institucional 

 

Modalidade I 
(1 exemplar da E&M) 

72,50 € 

Modalidade II 
(2 exemplares da E&M) 

95,00 € 

 

Além destes produtos, os associados 
institucionais usufruem do preço de sócio na 
compra e na requisição de materiais e podem 
inscrever os seus professores (ou técnicos 
superiores) com 25% de desconto nos 
encontros e na formação da APM. 
 

Pagamento da quota 
Por transferência bancária para IBAN PT500 
03503250000664993010, com nº de sócio no 
descritivo da transferência e envio de 
comprovativo para encomenda@apm.pt. 

 



Vantagens em ser sócio da APM 
 

Publicações periódicas 
Os associados têm direito aos cinco números 
anuais da revista Educação e Matemática 
(três números regulares e um número duplo 
temático). 
Podem também usufruir da revista online de 
investigação em educação matemática, 
Quadrante (que publica dois números anual- 
mente, sendo um deles temático). 

 

Encontros 
A APM promove a realização de diversos 
encontros (nacionais, regionais, temáticos, e 
outros) dos quais destacamos os encontros 
anuais nacionais: o PROFMAT, o Seminário de 
Investigação em Educação Matemática 
(SIEM) e o encontro A Matemática nos 
Primeiro Anos (EMPA). Estes encontros 
mobilizam muitos professores durante vários 
dias. Os associados beneficiam de descontos 
nestes encontros, bem como em encontros 
de outras instituições com as quais a APM 
estabeleça protocolos. 

 

Núcleos Regionais 
Os Núcleos Regionais têm como objetivos 
divulgar o trabalho da APM na região em que 
se inserem, promover aí a comunicação 
entre os associados e dinamizar realizações 
locais. 
 

Grupos de Trabalho 
Os Grupos de Trabalho da APM são 
constituídos por grupos de associados que 
têm como objetivo desenvolver projetos 
específicos de uma determinada área ou ciclo 
de ensino. 

Preços especiais na loja 
Todos os associados usufruem de um 
desconto que pode ir até 50% na aquisição 
de artigos na loja, quer seja na sede ou na 
loja online. 

 

Requisição de materiais, exposições 
ou outros recursos 
A APM dispõe de vários materiais (Baús Te- 
máticos, Caixas de Materiais, Kits de jogos 
Matemáticos, Caixa de Jogos de Estratégia, 
Baús de Calculadoras, …), bem como de 
várias exposições. 

Dispõe também de um grande número de 
publicações para professores e investiga- 
dores, como materiais de apoio às ativida- 
des letivas, livros e teses de investigação. 

Todos os associados poderão requisitar 
estes materiais, publicações, exposições ou 
outros no Centro de Recursos da APM. 

 

Outros direitos dos associados 
Os associados da APM têm acesso a 
conteúdos próprios no portal da APM, a 
outros eventos que a APM organize e 
podem participar na vida da associação 
através de várias estruturas associativas. 
Prioridade, gratuitidade e exclusividade em 
alguns eventos formativos. 
 

Atualização dados na área de sócio 
No sentido de uma efetiva e mais eficaz 
comunicação com os sócios, estes devem 
proceder à atualização dos seus dados na 
área reservada do sócio no site da APM. 

Este é um processo muito importante, veja 
aqui como proceder para atualizar os seus 
dados. 

Centro de Formação 

O Centro de Formação da APM dinamiza e 
coordena ações de formação acreditadas 
como cursos, oficinas, seminários e projetos 
de formação, com preços especiais para os 
sócios. É também responsável pela 
organização de ações de formação de curta 
duração e outras ações não acreditadas. 
Procura ainda dar resposta a diversas 
solicitações dos sócios e das escolas. 

Sede Nacional 
Rua Dr. João Couto, n.º 27–A  

1500-236 Lisboa 

Tlf.: 217 163 690 

www.apm.pt 
 

Endereços de Correio Eletrónico 
Direção 

direcao@apm.pt 

Sócios 
socio@apm.pt 

Encomendas e pagamentos 

encomenda@apm.pt 

Centro de Recursos 
 crecursos@apm.pt 

Centro de Formação 
centroformacao@apm.pt  

 

A APM SOMOS TODOS NÓS! 

https://em.apm.pt/index.php/em/index
https://quadrante.apm.pt/
https://www.apm.pt/profmat
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