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Press Release 
Mathniversity – Promovemos o teu Sucesso na Matemática 

 

De concepção cem por cento nacional, a comunidade educativa Portuguesa têm à 
sua disposição a primeira e única rede de franchise de Ensino exclusivo da 
Matemática, com Conteúdos Próprios, de acordo com o Programa do Ensino Oficial 
e Regular do Ministério da Educação Português. 
 

Carnaxide, 08 de Fevereiro de 2010 – A empresa Value Concept divulga hoje um marco histórico 
ocorrido em Portugal do domínio da Educação em franchising. Abriu o primeiro pólo de ensino 
exclusivo de Matemática com Conteúdos Próprios, desde a Pré-escola e Ensino Básico até ao 
Ensino Secundário, de acordo com o programa oficial e regular do Ministério da Educação 
Português, concebido por Portugueses para Portugueses. 

“O projecto educativo de apoio ao ensino oficial, é inovador e único em Portugal devido às suas 
lições com Conteúdos Próprios que seguem rigorosamente o programa do ministério, sendo 
ministradas numa base regular e contínua, em simultâneo às aulas do Aluno, o que permite 
reforçar a assimilação dos conhecimentos da Matemática ao longo das semanas do ano lectivo. E, 
com a ajuda de um pedagogo individual que é o único elemento capaz de ajudar o Aluno que não 
está a compreender, acreditamos firmemente que vamos promover o sucesso do Aluno.” É com 
base nesta premissa que o Eng.º Rui Rosa Pires, como pai, educador e durante onze anos 
professor, desenvolveu e criou o conceito de ensino MATHNIVERSITY, marca registada 
Portuguesa de ensino da Matemática.  

“Queremos criar fundações fortes e consistentes para sustentar o projecto educativo 
MATHNIVERSITY em Portugal e, no futuro, em países de língua oficial Portuguesa. Temos por 
lema Promover o Sucesso do Aluno na Matemática”, reforça o fundador do projecto 
MATHNIVERSITY, Eng.º Rui Rosa Pires. 

O fundador e director geral do projecto educativo MATHNIVERSITY refere ainda que, “No projecto 
educativo MATHNIVERSITY entendemos a definição de Promover como: Criar nos Alunos o gosto 
pela matemática; Trabalhamos a favor do seu sucesso na disciplina de Matemática; Fomentamos 
a sua progressão ao longo dos anos escolares; Queremos impulsionar a alegria do Aluno na 
Matemática; Motivamos e desenvolvemos as suas competências no domínio da Matemática. 
Somos MATHNIVERSITY. Queremos uma Matemática para todos. Queremos criar aptidão nos 
Alunos para decidir sobre razoabilidade numérica.” 

Nos pólos de ensino MATHNIVERSITY, procedemos à segmentação dos Alunos por perfil, 
conhecimento e idade, com articulação pedagógica entre cada nível de ensino. Procuramos reunir 
com regularidade com os pais e o professor do Aluno, que é o centro da nossa missão. 
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E, complementamos as lições de Conteúdos Próprios com Tecnologias Interactivas que 
consideramos uma mais-valia muito importante para este projecto educativo. 

O projecto educativo MATHNIVERSITY tem por Missão transformar o raciocínio matemático da 
não compreensão (da obscuridade) para a luz resplandecente; os seus Activos são a dedicação e 
empenho em fazer com que todos os Alunos aprendam e dominem a matemática; e os seus 
Valores, são o conhecimento que todos os seus colaboradores têm da ciência exacta que é a 
Matemática e a alegria de a ensinar.  

Com a mascote MATHNIVERSITY está criado o ambiente para sentir a matemática com alegria e gosto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A metodologia de ensino no franchise MATHNIVERSITY tem por base a Proficiência Matemática 

e, consequentemente, permite o sucesso do Aluno atendendo que não passa à resolução de 

outros tipos de exercícios sem que a matéria em estudo esteja totalmente assimilada e 

consolidada. 

As lições MATHNIVERSITY desenvolvem-se com eficiência e eficácia numa base de continuidade 

e regularidade, ou seja, são realizadas acompanhando a frequência das aulas ministradas no 

Ensino Básico e Secundário, por forma a que os alunos e os professores sintam que existem 

conhecimentos consolidados em cada instante evitando-se, assim, a perda de tempo resultante da 

recuperação das matérias/aulas e, consequentemente, promovem o Sucesso do Aluno e do 

Professor (hoje, sob avaliação). 
 

Para questões adicionais, por exemplo, imagens em arte final, poderá contactar Ana Maria Afonso. 

Contacto Telefónico: (+351) 932873000. 

E-mail: geral@mathniversity.pt  ; www.mathniversity.pt 
 

Sobre o fundador da MATHNIVERSITY 

O projecto educativo MATHNIVERSITY, sob gestão comercial da empresa Value Concept, é liderado por Rui Rosa Pires, licenciado 
em Engenharia Electrotécnica pelo IST, frequentou MBA na UCP e concluiu com distinção Pós-Graduação em Gestão para Executivos 
também na UCP. Tem experiência profissional de dezassete anos de trabalho desde Operadores de Telecomunicações e Consultora, 
e, suportado nos seus onze anos de pedagogo no CIT, acredita firmemente que imensas crianças Portuguesas precisam de sentir a 
Matemática como momentos surpreendentes e fantásticos ao invés de aulas formais que criam falta de gosto e falta de prazer na 
ciência mais exacta que a civilização usufrui. 


