Cultura

Exposição, Conferência e Ateliês | Abril

Matemática em destaque na BMDD
É já no próximo mês de abril que os números “invadem” a Biblioteca Municipal D. Dinis. A
Câmara Municipal de Odivelas preparou um programa especialmente dedicado ao mundo sempre cativante e nem sempre compreendido - da matemática. O programa inclui exposição,
conferência e dois ateliês.

PROGRAMA:

4 ABRIL – 11H30 | AUDITÓRIO BMDD
CONFERÊNCIA “OS JOGOS DE TABULEIRO
NO SÉC. XIII SEGUNDO AFONSO X, O
SÁBIO”
Pelo Professor Doutor Jorge Nuno Silva
da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa.
Público-alvo: Público em geral, escolas e
famílias com crianças a partir dos 12 anos.

4 ABRIL – Inauguração após conferência
EXPOSIÇÃO
“JOGOS
MATEMÁTICOS
ATRAVÉS DOS TEMPOS”
Nesta exposição, viajamos da antiguidade
aos nossos dias, visitando alguns dos jogos
matemáticos mais fascinantes que a
humanidade criou. Uma fonte importante
para o estudo de alguns destes jogos é o
“Livro de Jogos de Afonso X, o Sábio”, avô
de D. Dinis, vulto incontornável na história
do Concelho de Odivelas. Acompanham os
painéis um conjunto de jogos para os
visitantes experimentarem.
8 ABRIL – 11h-12h| BMDD
ATELIÊ JOGOS MATEMÁTICOS
Além de serem divertidos e estimularem o raciocínio matemático e as competências sociais, os
jogos de tabuleiro podem ser, ou devem ser na opinião de muitos, uma alternativa aos jogos
eletrónicos. Embora as atividades propostas envolvam conteúdos dos diferentes ramos da

Matemática, a sua prática não exige o seu conhecimento profundo. Este tipo de experiências
alia também estratégia e reflexão com desafio e competição de uma forma lúdica,
pretendendo contribuir para o desenvolvimento de capacidades transversais e o gosto pela
Matemática.
22 ABRIL – 11h-12h | BMDD
Ateliê MATEMÁTICA NAS DOBRAS DE PAPEL
Construção de animais, flores, caixas e outros objetos, recorrendo à técnica do Origami. Além
da beleza inerente aos modelos que se vão construir, é um passatempo que promove a
destreza manual e a agilidade mental. Será privilegiado o uso da linguagem e de conceitos
matemáticos nas várias fases das construções que, de uma forma natural, se tornam
indispensáveis para a comunicação entre os participantes.
*Ambos os ateliês são para crianças dos 5 aos 12 anos (acompanhadas por um adulto).
Inscrição prévia: € 5 (1 criança + adulto), pelo número de telefone 21 932 07 70 ou bmdd@cmodivelas.pt. Parceria da Associação Ludus e do Museu Nacional de Historia Natural e da Ciência
da Universidade de Lisboa.
Odivelas, 24 de março de 2017
Para mais informações:

