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SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

REGIONAL ESPÍRITO SANTO – SBEM-ES 

EDITAL 01/2022 - SEMANA DA MATEMÁTICA NA ESCOLA 

 

1. A quem se destina o apoio. 

 Considerando o Dia Nacional da Matemática – 6 de maio em acordo com a Lei Nº 

12.835/13, que incentiva a promoção de atividades educativas e culturais tendo como tema 

central a Matemática em suas diversas dimensões, a Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática Regional Espírito Santo – SBEM-ES lança o presente edital.  

Este edital destina-se a todos os sócios da SBEM-ES com anuidade 2022 paga e que 

tenham um projeto para realização da Semana da Matemática nas escolas do Espírito Santo. 

Traz como objetivo incentivar professores e alunos a desenvolverem atividades de exposições, 

jogos, gincanas, rodas de leitura, resoluções de desafios, apresentações culturais e afins, 

mostrando que a matemática pode ser apresentada de forma lúdica e divertida.  

O pagamento da anuidade deve ser realizado com base nos valores e condições 

estabelecidas pela SBEM. Para se associar acesse o link: 

https://sbemcapixaba.org/2022/01/06/anuidade/ 

 

2. Itens financiáveis 

A SBEM-ES concederá auxílio para gastos na realização da Semana da Matemática nas 

escolas, no valor máximo de R$ 100,00 (Cem Reais), por projeto, que tenha sido aprovado por 

uma comissão da SBEM-ES, para realização da Semana da Matemática na Escola, sendo o 

limite deste edital de R$ 400,000 (Quatrocentos Reais) como teto de ajuda de custo para ser 

rateado entre os contemplados. Cada sócio poderá participar como proponente em um único 

projeto. Além disso, a SBEM-ES fará a divulgação do evento, nas redes sociais e no site da 

SBEM-ES. 

 

https://sbemcapixaba.org/2022/01/06/anuidade/


3. Sobre as condições para concorrer ao apoio. 

 Para concorrer a este edital os interessados deverão submeter um projeto (ANEXO A) 

explicando como pretendem realizar a Semana da Matemática em sua escola. Uma comissão 

irá avaliar os projetos seguindo os seguintes critérios: 

 

 

O projeto deverá ser encaminhado para o e-mail: es.sbem@gmail.com, bem como o 

comprovante de pagamento/quitação da anuidade 2022 da SBEM-ES dos sócios, dentro do 

período de inscrições conforme calendário disponível neste edital (item 7). Para aprovação da 

proposta e consequente ajuda de custo, o projeto deve atingir nota mínima de 70 pontos. O não 

envio dos documentos ou envio fora do prazo implica a não validação da inscrição neste edital.  

 

4.  Sobre a seleção. 

O valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) será rateado entre os contemplados (sabendo 

que cada proposta contemplada receberá até no máximo Cem Reais) assim, por exemplo, se 

apenas três projetos atenderem os pré-requisitos, então, serão distribuídos R$300,00 (Trezentos 

Reais) e cada projeto receberá R$ 100,00 (Cem Reais). 

 

5. Sobre o pagamento do apoio. 

 O pagamento do valor será feito por meio de depósito em conta corrente em nome de 

um dos sócios participantes do projeto contemplado. O depósito será efetuado em conta 

corrente, de acordo com dados informados no preenchimento do Anexo C.  

 

Critério Pontuação  Pontuação máxima 

1) Número de associados da SBEM-ES 

envolvidos (no mínimo 3 sócios por Escola). 
5 pontos por sócio 25 pontos 

2) Relevância da temática, onde serão 

avaliados os temas e os objetivos da proposta. 
De 0 a 25 pontos 25 pontos 

3) Abrangência de estudantes envolvidos  5 pontos por turma 25 pontos 

4) Descrição do Evento, onde serão avaliados 

o roteiro de trabalho e as atividades a serem 

desenvolvidas. 

De 0 a 25 pontos 25 pontos 
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6. Compromissos dos contemplados com o apoio 

 Os contemplados neste edital enquanto sócios da SBEM se comprometem a divulgar a 

sociedade e estimular a vinculação de novos sócios a SBEM, a fim de que este tipo de apoio 

possa ter continuidade. Para isso no final do evento os contemplados deverão enviar para o e-

mail da SBEM-ES (es.sbem@gmail.com)  um pequeno relato com fotos e descrição de como 

foi a Semana da Matemática na Escola (ANEXO B). Essas fotos serão divulgadas nas redes 

sociais da SBEM-ES resguardados as orientações do Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo 

Seres Humanos – CEP. 

 

7. Cronograma do edital 

Data  Descrição 

09/03/2022 à 03/04/2022 Envio das propostas com as documentações 

04/04/2022 à 11/04/2022 Avaliação das propostas 

11/04/2022 Divulgação dos Resultados 

12/04/2022 Depósito do apoio 

02/05/2022 à 06/05/2022 Realização da Semana da Matemática 

Até 29/05/2022 Envio do relatório final com fotos. 

 

8. Outras informações  

Todas as propostas submetidas serão avaliadas por uma equipe escolhida pela Diretoria 

da SBEM-ES e o resultado da seleção será informado ao proponente por meio de comunicação 

eletrônica. Este edital é uma iniciativa da SBEM-ES, não sendo a SBEM Nacional responsável 

em nenhuma circunstância. O não envio do relato (ANEXO B) ou não realização das atividades 

propostas no projeto implica a devolução dos recursos investidos e/ou impedimento da 

participação de outros editais propostos pela SBEM-ES.  

Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail da SBEM-ES 

(es.sbem@gmail.com). Casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Sociedade Brasileira 

de Educação Matemática Regional Espírito Santo – SBEM-ES. 

 

Lauro Chagas e Sá 

Diretor da SBEM-ES 
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ANEXO A - DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

NOME DO PROJETO 

(Fonte Times New Roman, tamanho 14, negrito, centralizado, todas as letras maiúsculas 

e espaçamento simples entre linhas) 

1. Dados da Escola: 

Nome da Escola: 

Localização: 

Nomes dos sócios da SBEM-ES envolvidos: 

Quantidade de estudantes e turmas que participarão do projeto. 

 

2. Proposta de Projeto de Semana da Matemática. 

Use esse espaço para nos escrever a proposta de atividades a serem desenvolvidas na 

Semana da Matemática da sua Escola. Escreva sobre os seguintes tópicos: 

• Tema e Objetivo; 

• Relevância da temática junto a justificativa;  

• Abrangência da proposta e o que se espera de impactos na sua escola; 

• Descrição do evento e datas; 

• Roteiro de trabalho e as atividades a serem desenvolvidas. 

 

3. Dados para recebimento da ajuda de custo 

Nome completo: 

Documento de Identidade: 

CPF: 

Endereço de Residência: 

Banco: 

Agência: 

Número da conta Bancária: 
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ANEXO B - RELATO DE COMO FOI A SEMANA DA 

MATEMÁTICA NA SUA ESCOLA 

 

 NOME DO PROJETO  

Fonte Times New Roman, tamanho 14, negrito, centralizado, todas as letras maiúsculas 

e espaçamento simples entre linhas. 

 

1. Dados da Escola: 

Nome da Escola: 

Localização: 

Nomes dos sócios da SBEM-ES envolvidos: 

Quantidade de estudantes e turmas que participaram do evento: 

 

2. Relato da Semana da Matemática 

Use esse espaço para nos contar como foi realizado a Semana da Matemática na sua 

Escola. Escreva sobre os seguintes tópicos: 

• Como foi a organização do evento; 

• Como foi a participação dos estudantes;  

• Anexe fotos das atividades desenvolvidas. 

• Como a Semana foi recebida na comunidade escolar; 

• Houve participação de outros professores, como foi essa participação? 

• Pretendem fazer esse evento novamente no ano que vem? 

• Quais sugestões que vocês dariam para SBEM ES, para continuar desenvolvendo 

atividades como deste edital, para fomentar a Educação Matemática no nosso estado?  
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ANEXO C - RECIBO DE AJUDA DE CUSTOS 

 

RECIBO: R$__________________ 

 

Recebi da Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional Espírito Santo –

SBEM-ES, a importância de R$________________ (                                                            ), 

referente a minha participação no Edital 01_2022 – Semana da Matemática na Escola, 

cujas as atividades do projeto foram realizadas no período de ____________ 

até______________, em acordo com a proposta de incentivo a divulgação da Educação 

Matemática no Espírito Santo pela SBEM-ES. 

 

Local e data: _____________________________________________ 

 

Endereço de Residência:___________________________________________________ 

Nome completo:___________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 

 

Documento de Identidade: 

CPF: 

 

Banco: 

Agência: 

Número da conta Bancária: 


