Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido Figueiredo
Ano Letivo 2018/2019

Matemática em Destaque – Atividades do 3º Ciclo e Secundário
Escola Secundária de Molelos
Escola Básica da Lajeosa do Dão

O grupo disciplinar de Matemática do 3º ciclo/Secundário apresentou no seu Plano Anual de
Atividades, diversas atividades matemáticas que foram objeto de atenção por parte de alunos
curiosos e motivados para a aprendizagem da matemática de uma forma mais lúdica. Pretendeu-se
desenvolver nos alunos o espírito de interajuda, o sentido de responsabilidade e a ambição de se
alcançar cada vez melhores resultados. Assim, as atividades organizadas e dinamizadas pelo
grupo disciplinar ao longo deste ano letivo foram as seguintes:

 7 de novembro – 1ª Eliminatória das XXXVII Olimpíadas da Matemática.
Nesta atividade participaram treze alunos, onze do terceiro ciclo e dois do secundário:
7º ano
Inês Simões

7ºB

Marta Gomes

7ºB

Matilde Alexandre

7ºB

Miguel Figueiredo

7ºB

Ana Beatriz Silva

7ºD

Afonso Sousa

7ºE

Cristiano Bastos

7ºE

Rodrigo Batista

7ºE

8º ano
8ºB
8ºB
8ºD

Eduardo Neves
Emanuel Marques
Ana Figueiredo

10º ano
Catarina Gonçalves

11ºA

Margarida Alves

11ºA

Cerimónia de entrega dos Certificados de Participação aos alunos participantes

Escola Secundária de Molelos

Escola Básica da Lajeosa do Dão

 9 de Janeiro – 2ª Eliminatória das XXXVII Olimpíadas da Matemática
Foram apurados para a 2ª eliminatória os alunos, Inês Simões do 7ºB, categoria Junior, Ana
Figueiredo do 8ºD, categoria A e Margarida Alves do 11ºA, categoria B.
A eliminatória realizou-se na Escola Profissional de Tondela no dia 9 de janeiro de 2019.

 27 de fevereiro – Dia Aberto das Ciências
Nesta manhã, os alunos do sexto ano da Escola Básica de Tondela saíram da sua rotina habitual e
deslocaram-se à Escola Secundária de Molelos onde foram agraciados com uma panóplia de
atividades lúdico-científicas, dinamizadas pelos docentes do Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais.
O grupo de Matemática apresentou uma coleção de Selos de Matemáticos Famosos e dinamizou a
sala 2A com jogos matemáticos, de diversos graus de dificuldade, e teve no palco central a
atividade intitulada "The Marshmallow Challenge".

Coleção de Selos de Matemáticos Famosos

Preparação da Sala 2A com a colaboração de alguns alunos do 9ºA

"The Marshmallow Challenge".
Esta atividade permitiu aos alunos desafiar a sua capacidade de organização, a gestão de
interesses/conflitos no trabalho em equipa, desenvolver o gosto pela disciplina e o espírito crítico
durante o trabalho colaborativo. O objetivo consistiu em construir uma estrutura sólida com 20 paus
de esparguete, fita-cola e fio de pesca que suportasse no topo uma goma. Ganharia a equipa que
construísse a “torre” mais alta sem que a goma caísse.



14 março 2019 – Comemoração do dia do Pi

Os alunos do 3º ciclo comemoraram o dia do “pi” através
dum concurso de desenho, tendo como “pi” o elemento
que origina uma palavra ou nome que dê origem ao
desenho.
A exposição dos trabalhos decorreu nas bibliotecas das
escolas do agrupamento, entre os dias 11 e 15 de
março.
Participaram na atividade, 14 alunos (11 em Molelos e 3 na Lajeosa).
Vencedor do concurso na Escola Secundária de Molelos e prémio atribuído:

Lara Milhães, nº13, 7ºD

Leonardo da Vinci – Pintura Completa
Frank Zöllner

Vencedor do concurso na Escola Básica da Lajeosa do Dão e prémio atribuído:

Tomás Ventura, nº9, 5º ano

Cartaz

7ºD

(Continua)

Leonardo da Vinci – Desenhos e Esboços
Frank Zöllner

