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O encontro anual de professores de Matemática regressa 
em 2008 ao Alentejo. Depois de Portalegre e Évora será 
agora Elvas a acolher o ProfMat 2008, nos dias 2, 3 e 4 de 
Setembro.
 Um acontecimento como o ProfMat a realizar-se entre o 
final de férias e o arranque de mais um ano lectivo, por ra-
zões que são de todos conhecidas, pode ser o grande acon-
tecimento mobilizador que marcará o início do próxi-
mo ano lectivo em Portugal. Por outro lado, um 
ProfMat que se realiza numa cidade frontei-
ra com Espanha pode tirar partido desse 
facto, nomeadamente criando condi-
ções para aprofundarmos o conheci-
mento e a relação com a comunidade 
de professores de Matemática do país 
vizinho.
 Muitas são as áreas de trabalho 
que poderão constituir o programa 
do ProfMat 2008. A organização es-
colar e curricular, os processos de ino-
vação e de investigação em Matemá-
tica para fazer face aos velhos e novos 
desafios que se colocam no processo de en-
sino e aprendizagem da nossa área de conheci-
mento estão sempre em aberto. Mas também é verda-
de que temos novos temas a merecerem de todos nós a maior 
atenção. Os novos programas de Matemática do Ensino Bá-
sico, a formação inicial e contínua de professores, a avalia-
ção de instituições, de professores e das aprendizagens dos 

alunos em Matemática, os manuais escolares, a Matemática 
no ensino profissional e em todos os campos de educação de 
adultos (nomeadamente no quadro do desenvolvimento dos 
CNO e dos cursos EFA) são, na nossa opinião, novos pon-
tos de entrada e novos problemas da Educação Matemática. 
E que cultura profissional temos para enfrentar colectiva e 
colaborativamente estes desafios?

 A APM vai dedicar ao seu ProfMat a 
atenção de sempre, mobilizando, 
até lá, as sinergias necessárias para 
fazer do ProfMat 2008 um grande 

acontecimento de Educação Mate-
mática, fruto de um grande investi-
mento de todos nós, os seus sócios. 
Fica o desafio de um ProfMat de 
professores para professores, no es-
tilo e na cultura da APM. Um Pro-
fMat com salero!
	 Ah,	no	meu	núcleo,	no	meu	gru-

po	de	 trabalho,	no	meu	departamento,	
na	minha	 sala	 de	professores,	na	minha	

escola,	 na	 minha	 mesa	 de	 trabalho,	 sozi-
nho,	ou	com	colegas	e	amigos,	pode	ter	início	o	

nosso	ProfMat.	Transmita	e	transmita-nos	as	suas	
ideias,	agende	e	prepare	o	ProfMat,	contacte	a	organiza-

ção	através	do	endereço	electrónico profmat2008@apm.pt

A Comissão Organizadora do ProfMat 2008

ProfMat 2008
De 2 a 4 de Setembro em Elvas

O habitual Seminário de Investigação do Grupo de Traba-
lho de Investigação da APM que tem precedido o ProfMat 
estará este ano integrado num encontro conjunto luso-espa-
nhol sobre educação matemática.
 Três organizações ibéricas de investigação sobre o en-
sino e aprendizagem da matemática resolveram unir esfor-
ços e realizar um encontro científico. O Grupo de Trabalho 
sobre Investigação da Associação de Professores de Mate-
mática, a Secção de Educação e Matemática da Sociedade 
Portuguesa de Ciências da Educação e a Sociedad Española 
de Investigación en Educación Matemática organizam en-
tre 4 e 6 de Setembro de 2008 em Badajoz um seminário 
conjunto.
 Formalmente serão três encontros com um programa co-
mum: o XIX	Seminário	de	Investigação	em	Educação	Matemá-

tica, o XVIII	Encontro	de	Investigação	em	Educação	Matemáti-
ca e o XII	Simposio	de	la	Sociedad	Española	de	Investigación	en	
Educación	Matemática.
 Durante os três dias prevêem-se conferências sobre a in-
vestigação nos dois países, bem como a apresentação de co-
municações sobre estudos empíricos ou ensaios teóricos, his-
tóricos ou epistemológicos. Haverá ainda espaço para cada 
uma das organizações efectuar as suas reuniões de trabalho 
internas. Estão ainda em preparação algumas actividades 
conjuntas com o ProfMat de Elvas.
 As inscrições deverão ser efectuadas até 21 de Junho 
de 2008 e os interessados deverão ter prontos os textos das 
comunicações até 15 de Abril. Estarão disponíveis infor-
mações mais detalhadas nos portais das três organizações 
(www.apm.pt, www.spce.org.pt/sem, www.seiem.es).
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