
 

PLANO DE TRABALHO  
CHAPA: RESGATANDO A  

IDENTIDADE DA SBEM/MT 

 

Como candidatos aos cargos da Diretoria Regional da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática – SBEM/MT para o triênio 2018-2020, elencamos 5 metas, explicitadas, a seguir: 

META 1 - Regularizar e Fortalecer a Regional da SBEM/MT 

 Discutir e aprovar o Regimento Interno da regional da SBEM/MT; 

 Regularizar aspectos fiscais da regional da SBEM/MT; 

 Realizar um mapeamento dos pesquisadores da Educação Matemática no Estado de Mato 

Grosso e enviando posteriormente uma carta convite mostrando os benefícios e oferecendo 

vantagens para filiação à SBEM/MT. 

 Mobilizar educadores matemáticos para a criação de Núcleos em diferentes regiões do Mato 

Grosso. 

 Estimular a filiação de novos sócios (professores da Educação Básica; licenciandos e 

pesquisadores) para a SBEM/MT. 

META 2 - Proporcionar Transparência administrativa e contábil da Regional 

da SBEM/MT 

 Exercer mandato baseado em direção colegiada. 

 Criar um acervo de informações de gestão da SBEM/MT, deixando documentos (atas, prestação 

de contas, e outras ações que sejam realizadas) no site de tal forma que a próxima diretoria 

possa dar continuidade aos trabalhos; 

META 3  - Promover Eventos Científicos na área da Educação Matemática e 

Formação de Professores de Matemática no Estado de Mato Grosso. 
 Realizar o I Fórum das Licenciaturas em Matemática do Estado de Mato Grosso em 2019 

 Realizar o III EMEM - Encontro Matogrossense de Educação Matemática em 2018 

 Realizar IV EMEM - Encontro Matogrossense de Educação Matemática em 2020 

 Se Candidatar para sediar um encontro Nacional ou internacional da área da Educação 

Matemática na Chapada dos Guimarães/MT - VIII SIPEM - Seminário Internacional de 

Pesquisa em Educação Matemática em 2021. 



META 4 - Firmar parcerias com Secretarias Municipais e Estaduais de 

Educação para o desenvolvimento de ações para os processos formativos dos 

professores atuantes na Educação Básica no Estado de Mato Grosso. 
 Realizar cursos temáticos de curta duração em parceria com secretarias municipais e estaduais 

de Educação do Estado de Mato Grosso; 

 Promover evento específico para os professores que ensinam Matemática na Educação Infantil 

e nos Anos Iniciais;  

 Articular com as IES, Secretarias de Educação e agências de fomento à pesquisa e extensão 

buscando o apoio e fortalecimento dos eventos da SBEM/MT 

 Apoiar e estimular a realização de jornadas, seminários, wokshops, semanas da Matemática 

vinculadas aos cursos de Licenciatura em Matemática no Estado de Mato Grosso; 

 Assessorar e apoiar a organização de Feiras Municipais e Regionais de Matemática para 

comemorar o Dia Nacional de Matemática – 6 de maio; 

 Estreitar o relacionamento com os cursos de Licenciatura em Matemática, bem como com os 

Programas de Pós-Graduação que desenvolvem pesquisas voltadas aos processos de ensino e de 

aprendizagem da matemática no Estado do Mato Grosso. 

 Produzir e elaborar material didático de ensino para professores de matemática atuantes na 

Educação Básica no Estado de Mato Grosso 

META 5 - Divulgação das ações da regional da SBEM/MT 

 Publicar semestralmente um Boletim eletrônico das atividades da SBEM/MT; 

 Criar e Manter a página (site) da regional da SBEM/MT atualizada; Criar nesse site um espaço 

para que professores de Matemática em serviço na Educação Básica divulguem suas 

experiências (práticas de sala de aula) de sucesso;  

 Manter um grupo de WhatsApp ativo para a socialização das atividades da regional da 

SBEM/MT, bem como para melhorar a interação entre os filiados; 

 Estimular a socialização e divulgação de informações no grupo do facebook 

(https://www.facebook.com/Sociedade-Brasileira-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-

Matem%C3%A1tica-Regional-Mato-Grosso-1211591382289868/) da regional da SBEM/MT; 

 Criar a Medalha “Romulo de Campos Lins” para homenagear Educadores Matemáticos 

matogrossenses que se destacaram no desenvolvimento da Educação Matemática no Estado de 

Mato Grosso; 

 Criar o prêmio Malba Tahan para homenagear as práticas pedagógicas bem sucedidas dos 

professores de Matemática em serviço nas escolas da Educação Básica matogrossenses; 

 Criar uma agenda de encontros sociais para promover a integração dos educadores matemáticos 

no Estado de Mato Grosso. 

 
 
 
 

 
_______________________________ 

Professor Dr. MÁRCIO UREL RODRIGUES 
Candidato a Diretor da Regional – SBEM/MT 

 

 

 

Barra do Bugres, 06 de novembro 2017. 
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