
O Laboratório de Ensino da Matemática da
Amazônia Tocantina apresenta a segunda edição
do Seminário do LEMAT, realizado em parceria
com a Escola de Formação de Profissionais da
Educação, da SEMED de Cametá.

Nessa Parceria o LEMAT e a Escola de
Formação e-FOR apresenta programação periódica
de: palestras, oficinas e orientações didáticas
voltadas à prática docente na Educação Básica.

As atividades serão certificadas com carga
horária e para participar basta fazer inscrição no
site do LEMAT.

Inscrições: https://www.osvaldosb.com

Acesse o site e clique no banner do
seminário do LEMAT para fazer sua
inscrição. As palestras serão exibidas pelo
canal do LEMAT, no You tube.

Janelas Literárias: leitura literária e formação de professores

Programação da Março de 2021
Dia 22/03

Dia 25/03

Dia 23/03

Dia 24/03

14:30 Abertura da formação

15:30 Palestra de Abertura 

Profa. Dra. Marlene Alves Dias (UFCE, Ceará)

Desafios da matemática e da estatística sob o prisma da música,
dança e artes visuais

O ensino de aritmética nos anos iniciais e finais do fundamental: 
o pensamento aritmético, métodos alternativos e gamificaçoes.

Prof. Ms. Marcilene Miranda 

(Diretora da E-FOR/ Cametá)

Prof. Dr. Osvaldo Barros 
(Coord. do LEMAT/UFPA Abaetetuba)

Profa. Esp. Patrícia Medeiros 
(Secretária de Educação da SEMED/ Cametá)

Profa. Dra. Ivone Veloso  (UFPA/ Campus Cametá)

Profa. Ms. Eridete Pina  
(Diretora Pedagógica SEMED/ Cametá)

Profa. Dra. Renata Lourinho 
(Formadora SEMED/ Cametá)

14:30 Palestra 

14:30 Palestra 

14:30 Palestra 

A noção de contagem e polinômios em acordo com a BNCC

Prof. Dr. Narciso  Neves Soares  (Unifesspa, PA)

Profa. Dra. Teresa Paula Azinheira Oliveira (UAB/Lisboa) 



O Laboratório de Ensino da Matemática da
Amazônia Tocantina apresenta a segunda edição do
Seminário do LEMAT, realizado em parceria com a
Escola de Formação de Profissionais da Educação, da
SEMED de Cametá.

Nessa Parceria o LEMAT e a Escola de
Formação e-FOR apresenta programação periódica
de: palestras, oficinas e orientações didáticas voltadas
à prática docente na Educação Básica.

As atividades serão certificadas com carga
horária e para participar basta fazer inscrição no site
do LEMAT.

Inscrições: https://www.osvaldosb.com

Acesse o site e clique no banner do seminário do
LEMAT para fazer sua inscrição. As palestras serão
exibidas pelo canal do LEMAT, no You tube.

Prof. Dr. Narciso  Neves Soares  (Unifesspa, PA)

Prof. Ms. Marcilene Miranda
(Diretora da E-FOR

SEMED/ Cametá)

Articulações entre Ensino, 
pesquisa e extensão

14:30 

Prof. Esp. Patrícia Medeiros 
(Secretaria de Educação

SEMED/ Cametá)

Canal

Abertura do Evento 

LEMAT GETNOMA 

Dia 22/03

Programação da Março de 2021
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Amazônia Tocantina apresenta a segunda edição do
Seminário do LEMAT, realizado em parceria com a
Escola de Formação de Profissionais da Educação, da
SEMED de Cametá.

Nessa Parceria o LEMAT e a Escola de
Formação e-FOR apresenta programação periódica
de: palestras, oficinas e orientações didáticas voltadas
à prática docente na Educação Básica.

As atividades serão certificadas com carga
horária e para participar basta fazer inscrição no site
do LEMAT.

Inscrições: https://www.osvaldosb.com

Acesse o site e clique no banner do seminário do
LEMAT para fazer sua inscrição. As palestras serão
exibidas pelo canal do LEMAT, no You tube.

Canal

Abertura do Evento 

LEMAT GETNOMA 

Profa. Dra. Renata Laurinho

(Formadora SEMED/ Cametá)

Prof. Dr. Osvaldo Barros
(coord. LEMAT/UFPA Abaetetuba)

Dia 22/03

14:30 

Programação da Março de 2021

Profa. Ms. Eridete Pina  
(Diretora Pedagógica

SEMED/ Cametá/ PA)



O Laboratório de Ensino da Matemática da
Amazônia Tocantina apresenta a segunda edição do
Seminário do LEMAT, realizado em parceria com a
Escola de Formação de Profissionais da Educação, da
SEMED de Cametá.

Nessa Parceria o LEMAT e a Escola de
Formação e-FOR apresenta programação periódica
de: palestras, oficinas e orientações didáticas voltadas
à prática docente na Educação Básica.

As atividades serão certificadas com carga
horária e para participar basta fazer inscrição no site
do LEMAT.

Inscrições: https://www.osvaldosb.com

Acesse o site e clique no banner do seminário do
LEMAT para fazer sua inscrição. As palestras serão
exibidas pelo canal do LEMAT, no You tube.

Prof. Dr. Narciso  Neves Soares  (Unifesspa, PA)

Profa. Dra. Ivone Veloso 
(UFPA/ campus Cametá)

Janelas Literárias: leitura literária 
e formação de professores

Dia 22/03

15:30 

Palestra 

Programação da Março de 2021

LEMAT GETNOMA 

Canal



O Laboratório de Ensino da Matemática da
Amazônia Tocantina apresenta a segunda edição do
Seminário do LEMAT, realizado em parceria com a
Escola de Formação de Profissionais da Educação, da
SEMED de Cametá.

Nessa Parceria o LEMAT e a Escola de
Formação e-FOR apresenta programação periódica
de: palestras, oficinas e orientações didáticas voltadas
à prática docente na Educação Básica.

As atividades serão certificadas com carga
horária e para participar basta fazer inscrição no site
do LEMAT.

Inscrições: https://www.osvaldosb.com

Acesse o site e clique no banner do seminário do
LEMAT para fazer sua inscrição. As palestras serão
exibidas pelo canal do LEMAT, no You tube.

Prof. Dr. Narciso  Neves Soares  (Unifesspa, PA)

Profa. Dra. Marlene Alves dias 
(IFCE, Ceará)

A noção de contagem e 
polinômios em acordo com a 

BNCC

Dia 23/03

14:30 

Palestra 

Programação da Março de 2021

LEMAT GETNOMA 
Canal



O Laboratório de Ensino da Matemática da
Amazônia Tocantina apresenta a segunda edição do
Seminário do LEMAT, realizado em parceria com a
Escola de Formação de Profissionais da Educação, da
SEMED de Cametá.

Nessa Parceria o LEMAT e a Escola de
Formação e-FOR apresenta programação periódica
de: palestras, oficinas e orientações didáticas voltadas
à prática docente na Educação Básica.

As atividades serão certificadas com carga
horária e para participar basta fazer inscrição no site
do LEMAT.

Inscrições: https://www.osvaldosb.com

Acesse o site e clique no banner do seminário do
LEMAT para fazer sua inscrição. As palestras serão
exibidas pelo canal do LEMAT, no You tube.

Prof. Dr. Narciso  Neves Soares  (Unifesspa, PA)

Profa. Dra. Teresa A. Oliveira 
(UFPA/ Univers. Aberta - Lisboa)

Desafios da matemática e da 
estatística sob o prisma da 

música, dança e artes visuais

Dia 24/03

14:30 

Palestra 

Programação da Março de 2021

LEMAT GETNOMA 

Canal



O Laboratório de Ensino da Matemática da
Amazônia Tocantina apresenta a segunda edição do
Seminário do LEMAT, realizado em parceria com a
Escola de Formação de Profissionais da Educação, da
SEMED de Cametá.

Nessa Parceria o LEMAT e a Escola de
Formação e-FOR apresenta programação periódica
de: palestras, oficinas e orientações didáticas voltadas
à prática docente na Educação Básica.

As atividades serão certificadas com carga
horária e para participar basta fazer inscrição no site
do LEMAT.

Inscrições: https://www.osvaldosb.com

Acesse o site e clique no banner do seminário do
LEMAT para fazer sua inscrição. As palestras serão
exibidas pelo canal do LEMAT, no You tube.

Prof. Dr. Narciso  Neves Soares  (Unifesspa, PA)

Dia 25/03

O ensino de aritmética nos anos
iniciais e finais do fundamental: o
pensamento aritmético, métodos
alternativos e gamificações.

Prof. Dr. Narciso  Neves Soares 
(Unifesspa, PA)

14:30 

Palestra 

Programação da Março de 2021

LEMAT GETNOMA 

Canal



O Laboratório de Ensino da Matemática da
Amazônia Tocantina apresenta a segunda edição do
Seminário do LEMAT, realizado em parceria com a
Escola de Formação de Profissionais da Educação, da
SEMED de Cametá.

Nessa Parceria o LEMAT e a Escola de
Formação e-FOR apresenta programação periódica
de: palestras, oficinas e orientações didáticas voltadas
à prática docente na Educação Básica.

As atividades serão certificadas com carga
horária e para participar basta fazer inscrição no site
do LEMAT.

Inscrições: https://www.osvaldosb.com

Acesse o site e clique no banner do seminário do
LEMAT para fazer sua inscrição. As palestras serão
exibidas pelo canal do LEMAT, no You tube.

Prof. Dr. Narciso  Neves Soares  (Unifesspa, PA)

Período: 22 a 25 / 03 2021

LEMAT GETNOMA 
Canal

Inscreva-se no canal


