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No sentido de responder a mais
uma necessidade do mercado, o
projecto
educativo
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ensino de matemática, várias disciplinas universitárias, nomeadamente,
Álgebra Linear, Geometria Analítica e Análise Matemática
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No sentido de responder a mais uma necessidade do mercado, o projecto
educativo MATHNIVERSITY passou a integrar no seu portefólio de serviços de
ensino de matemática, várias disciplinas universitárias, nomeadamente,
Álgebra Linear, Geometria Analítica e Análise Matemática.
Carnaxide, 08 de Novembro de 2010 – A marca portuguesa de ensino de
matemática MATHNIVERSITY deu mais um passo na prossecução dos
objectivos estipulados no seu plano estratégico, passando também a ensinar
matemática a alunos universitários.
“É fácil percepcionar as carências que os alunos têm na aprendizagem da
matemática em Portugal e, neste sentido, o projecto educativo
MATHNIVERSITY marca presença na resposta às necessidades dos alunos
universitários, quando submetidos às exigências da matemática e da
sociedade.”, afirma o fundador do projecto educativo MATHNIVERSITY, Eng.º
Rui Rosa Pires.
Aliado aos Conteúdos Próprios Mathniversity, com propriedade intelectual
registada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o apoio ao
ensino da matemática nas disciplinas universitárias, vem reforçar imenso o
estatuto, já sólido, do projecto educativo MATHNIVERSITY englobando, assim,
o Ensino da Matemática para qualquer idade, desde a pré-escola e ensino
básico passando pelo ensino secundário até ao ensino universitário.
Tanto a jusante como a montante, é notório que esta nova modalidade de
ensino recentemente disponibilizada ao público em geral, e já com alunos
inscritos, venha valorizar o projecto educativo MATHNIVERSITY, tornando-o o
mais completo do mercado de franchising de educação/formação em Portugal,
atendendo que preenche todos os requisitos de ensino para toda a cadeia de
aprendizagem da matemática.
Mais inovações, no seu sentido estrito da palavra, irão ser anunciadas em
breve, tornando o projecto educativo MATHNIVERSITY cada vez mais Único,
Completo, Inovador e Globalizante, no ensino da matemática em Portugal.
“Somando as várias componentes de valor já disponíveis no projecto educativo
MATHNIVERSITY é, quase, certo a garantia de sucesso de qualquer pólo de
ensino MATHNIVERSITY aberto ao público em Portugal.”, reforça o Eng.º Rui
Rosa Pires.
Divulgamos também outra novidade: o projecto educativo MATHNIVERSITY
tornou-se recentemente sócio institucional da Associação de Professores de
Matemática – APM.
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