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PLANO DE TRABALHO 

Como candidatos aos cargos da Diretoria Regional e Comissão Editorial da 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática – Regional Bahia – SBEM-BA para o 

triênio 2022-2025, pretendemos:  

 

Missão (Objetivos): 

 

● Intensificar a aproximação com educadores da Educação Básica e Superior;  

● Articular e fortalecer a parceria com órgãos públicos estaduais e municipais, agências 

financiadoras, secretarias estadual e municipais e demais sociedades e entidades 

nacionais e internacionais, a fim de que a SBEM/Bahia possa participar efetivamente das 

políticas públicas na área da Educação Matemática;  

● Consolidar as políticas de publicação dos periódicos baianos (meio impresso ou digital) 

destinados a pesquisadores e educadores;  

● Ampliar os meios e mídias de comunicação com a Diretoria Nacional, os Núcleos 

Regionais e os sócios.  

 

Propostas  

 

● Intensificar a aproximação com educadores da Educação Básica e Superior:  

 

. Criar, reativar e fortalecer os núcleos regionais da SBEM/Ba;  

a. Promover a aproximação das Núcleos Regionais com as Núcleos Territoriais de 

Educação (NTE) e Secretarias Municipais em que estão inseridas, para 

desenvolver ações voltadas à formação continuada, prática de ensino e produção 

de materiais, bem como estimular a difusão de publicações da SBEM a fim de 

fortalecer a pesquisa;  

b. Estimular a realização de eventos regionais e locais destinados a educadores 

formados e em formação;  
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c. Estimular a produção e divulgação de publicações, materiais e atividades 

desenvolvidas por docentes da escola básica, a fim de incentivar os educadores a 

serem pesquisadores de suas próprias práticas;  

d. Promover oficinas, cursos de curta duração, seminários, colóquios, feiras de 

matemática e outras atividades destinadas a formação tecnológica, escrita 

científica (artigo, relatos de experiência e projetos), produção de material 

pedagógico, na tentativa de aproximar a academia da sala de aula e favorecer a 

construção de ambiente dialógico para a troca de experiências entre educadores 

(formados e em formação), formadores e pesquisadores.  

● Articular e fortalecer a parceria com órgãos públicos estaduais e municipais, agências 

financiadoras, secretarias estadual e municipais e demais sociedades e entidades 

nacionais e internacionais, a fim de que a SBEM/Bahia possa participar efetivamente das 

políticas públicas na área da Educação Matemática:  

 

a. Ampliar a representatividade da SBEM/Bahia nas instâncias governamentais, a 

nível estadual e municipal, que definem políticas públicas na área de Educação, 

em especial, Educação Matemática;  

b. Articular com as agências financiadoras da pesquisa em Educação, em especial 

a CAPES, CNPq e Fundação de Apoio à Pesquisa da Bahia, buscando o 

fortalecimento do financiamento de pesquisa em Educação Matemática, desde 

iniciação científica júnior na Escola Básica a pesquisas no nível superior;  

c. Integrar com demais sociedades científicas, bem como as SBEM de outros 

estados e nacional, para desenvolvimento de ações junto ao governo voltadas à 

maior valorização dos investimentos na área de educação científica;  

d. Aproximar a SBEM/Bahia de outras sociedades que incentivam e articulam a 

pesquisa acadêmica em Educação Matemática e as práticas escolares.  

 

● Consolidar as políticas de publicação dos periódicos baianos (meio impresso ou digital) 

destinados a pesquisadores e educadores:  



             SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA 

REGIONAL BAHIA 

SBEM-BA 

 

a. Realizar um levantamento das revistas baianas, cujo foco seja a divulgação de 

estudos voltados a Educação Matemática;  

b. Fortalecer o vínculo com revistas já consolidadas, bem como, estimular a 

divulgação de revistas recém-criadas na área, com a finalidade de ampliar o 

quantitativo de periódicos baianos;  

c. Estimular a criação de dossiês e ebooks voltados para difundir pesquisa de 

âmbito estadual, incentivando assim a participação de educadores a serem 

pesquisadores de suas próprias práticas, além de pesquisas a nível de iniciação 

científica júnior na Educação Básica;  

d. Criar ebooks destinados a difusão de relatos de experiências, bem como 

produtos educacionais produzidos por educadores da escola básica em suas 

práticas escolares.  

● Ampliar os meios e mídias de comunicação com a Diretoria Nacional, os Núcleos 

Regionais e os sócios.  

 

a. Criar uma rede de contatos com a Diretoria Nacional e de outros estados, os 

Núcleos Regionais e os sócios;  

b. Ampliar a divulgação das ações desenvolvidas pela SBEM/Bahia por meios do 

próprio site da sociedade, bem como suas redes sociais (Facebook, Twitter, 

Instagram e Youtube), além de outros canais de parceiros.  

 

Salvador, 26 de maio de 2022.  

 

 

 


