APM 2022 — sócios

Modalidades de associado, preços de quotas e de assinaturas das revistas
A Associação de Professores de Matemática (APM) é uma instituição de utilidade pública, sem fins lucrativos, ligada ao ensino da Matemática,
de todos os níveis de escolaridade. Um dos objetivos principais é contribuir para a melhoria e renovação do ensino da Matemática, promovendo
atividades de dinamização pedagógica, formação, investigação e intervenção na política educativa. A APM disponibiliza, aos professores de
Matemática e outros educadores, uma grande diversidade de recursos, cuja divulgação e utilização pretendemos alargar cada vez mais.
Faça-se sócio da APM!

Para se fazer sócio ou esclarecer qualquer dúvida contactar através de encomenda@apm.pt ou socio@apm.pt
Modalidade de associado
Atualmente a APM oferece sete modalidades de sócio individual:
• sócio regular
• sócio estudante regular
• sócio estudante @sócio
• sócio aposentado
• @-sócio
• sócio residente no estrangeiro
• sócio conjunto APM-APP
e duas modalidades para sócios institucionais, dependentes do tipo
de produtos a que tem direito e que estão discriminadas na tabela
abaixo.
A APM e a Associação de Professores de Português (APP) oferecem
uma modalidade de associado aos professores do 1.º ciclo do ensino
básico: sócio conjunto APM-APP que, através do pagamento de uma
única quota no valor de 50,00€, lhes confere o estatuto de associado
da APP e de @-sócio da APM.
Pode inscrever-se indiferentemente (e pagar) na página da APM
ou da APP; as respetivas associações dar-lhe-ão um n.º de sócio
para cada associação. A partir daí pode usufruir das vantagens de
associado da APP e da APM.
Publicações periódicas
Todos os associados têm direito aos quatro números anuais da
revista Educação e Matemática (3 números normais e um número
duplo temático).
Os @-sócios só poderão aceder aos ficheiros em formato PDF da
Revista Educação e Matemática no nosso portal; todos os outros
Quotas anuais para 2022
A quota tem efeitos de janeiro a dezembro de cada ano civil: as quotas,
quando não são pagas por débito direto, deverão ser liquidadas
durante o mês de janeiro.
Modalidades de associado individual

Professor no ativo (sócio regular)
Estudante s/vencimento* (com regalias de @-sócio)
Estudante s/vencimento* (com regalias de sócio regular)
Professor aposentado
@-sócio (residente em Portugal ou no estrangeiro)
Associado regular residente no estrangeiro
Sócio conjunto APM-APP (só para professores do 1.° CEB)

2022
55,00 €
16,50 €
40,00 €
42,50 €
42,50 €
66,00 €
50,00 €

* Poderão inscrever-se nestas modalidades, estudantes em formação
inicial (licenciatura ou mestrado profissionalizante)

Modalidades de associado institucional

2022

Modalidade I (1 exemplar da EeM)

72,50 €

Modalidade II (2 exemplar da EeM)

95,00 €

terão direito também a receber pelo correio as edições impressas.
A revista Quadrante é publicada online (https://quadrante.apm.pt) e
é de acesso livre.
Preços especiais na loja
Todos os associados usufruem de um desconto que pode ir até 50%
na aquisição de artigos na loja, quer seja na sede ou online.
Requisição de materiais, exposições ou outros recursos
Todos os associados poderão ainda requisitar materiais, publicações,
exposições ou outros do Centro de Recursos.
Outros direitos dos associados individuais
Os associados individuais terão ainda acesso aos conteúdos privados
no portal da APM, a beneficiar de descontos em encontros da APM
ou de outras instituições com as quais a APM tem protocolos ou
noutros eventos em que a APM venha a colaborar, a participar
da vida da associação através dos grupos de trabalho, dos núcleos
regionais ou por outras formas e a divulgar o seu trabalho através
da APM.
Direitos dos associados institucionais
Para os associados institucionais existem duas modalidades de
associado de acordo com a tabela respetiva abaixo. Para além das
revistas que recebem de acordo com a modalidade escolhida, os
associados institucionais, nomeadamente as escolas e agrupamentos
de escolas, podem beneficiar os respetivos docentes (grupos 100,
110, 230 ou 500) com preços especiais em encontros ou formações;
podem ainda usufruir dos benefícios de associado na requisição de
exposições ou na compra de materiais para a respetiva instituição.
Atualização de quota
Atualize a sua cota por transferência bancária usando o IBAN:
PT50003503250000664993010. No descritivo da transferência
coloque o seu número de sócio(a) e envie comprovativo de
transferência para encomenda@apm.pt.
Assinatura da revista Educação e Matemática
Associado
individual
Não associado
individual
Não associado
institucional

Portugal
Estrangeiro
Portugal
Estrangeiro
Portugal
Estrangeiro

3 números + 1 número
duplo temático
........
........
50,00€
70,00€
75,00€
95,00€

Preço de capa da revista Educação e Matemática
Educação e Matemática

Associado
Não associado

Temática
Normal
Temática
Normal

10,00€
7,50€
10,00€
7,50€

