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Comunicaqao Ora/1 Geral 14h15 Sa/a 1.2 

PARTILHAR UMA EXPERIENCIA: 
A SEMANA DA MATEMATICA NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PAULO QUINTELA 
Alice Lopes, alicelopesprof@clix.pt 
Agrupamento de Escolas Paulo Quintela, Braganga 

A Escola actual e incumbida da responsabilidade do desenvolvimento e gestao das 
diversas componentes do curricula e da articular;ao entre elas e cabe-lhe a margem de 
decisao relativamente aos mesmos. 
Estando conscientes de que a Matematica tern um papel formalivo e socializador, torna
se necessaria desconstruir a ideia negaliva que surge, muitas vezes, a ela associada. 
Assim, e tendo como principal prop6sito promover situar;oes e aclividades que 
contribuam para potenciar o conhecimento matematico e fomentar a adesao afectiva dos 
alunos a disciplina, optamos por incluir no Piano Anual de Actividades do Agrupamento 
de Escolas Paulo Quintela a "SEMANA DA MATEMATICA". Pretendemos, tambem, cam 
esta actividade encontrar respostas adequadas aos alunos no contexto concreto em que 
os professores e alunos trabalham diariamente e potenciar a articular;ao entre ciclos. 
E essa experiemcia que pretendo partilhar no ambito do Braganr;aMat,' apresentando as 
motivar;oes, os objectives, os materials utilizados e algumas actividades desenvolvidas, 
inclusivamente as que implicaram o uso do computador Magalhiies. 
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EUREKIT- JOGOS MATEMATICOS 
Florbela Fernandes, fflor@ipb.pt 
Fatima Pacheco, pacheco@ipb.pt 
Ana lsabel Pereira, apereira@ipb.pt 
Depart a men to de Matematica, Escola Superior de Tecnologia e Gestao, IPBraganqa 

A exposir;ao EUREKit, do lnstituto Politecnico de Braganr;a, e constituida par seis 
modules de jogos de estrategia e de tabuleiro. A parlir da explora({ao dos jogos e da sua 
relar;ao corn a Matematica, este projeclo pretends, de uma forma didactica e atractiva, 
contribuir para aumentar o interesse dos alunos de todos os niveis de ensino pela 
disciplina, motivar para a aprendizagem, melhorar a autoconfianr;a. a concentrar;ao, a 
atenr;ao e o raciocinio 16gico, estimular a imaginar;ao e a capacidade de construir 
estrategias e fomentar o trabalho em equipa. Esta exposir;ao pede ser requisitada 
gratuitamente por instituir;oes de ensino e outras instituir;oes ligadas a ciencia e sua 
divulgar;ao. 
Nesla comunicar;ao, serao apresentados os jogos que constituem a EUREKit, e os 
mesmos serao relacionados corn conteudos programaticos leccionados na disciplina de 
Matematica nos varies niveis de ensino. 
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TAREFAS NA AULA DE MATEMATICA: VALORIZANDO OS PROCESS OS DOS ALUNOS 
Manuel Vara Pires, mvp@ipb.pt 
Cristina Martins, mcesm@ipb.pt 
Depart amen to de Malemalica, Escola Superior de Educaqao, IPBraganqa 

Os alunos deverao ter a possibilidade de resolver tarefas de nalureza mais aberta e 
invesligativa, implicando explorar si!uar;oes problema!icas, procurar regularidades, fazer e 
testar conjecturas, formular generalizar;oes ou pensar de maneira 16gica, de forma a que 
possam desenvolver a capacidade de raciocinar matemalicamente. 
A natureza das tarefas matematicas tern sido urn dos domlnios de trabalho privilegiado no 
Programa de Formar;ao Continua em Matematica para Professores dos 1.0 e 2.° Ciclos 
(PFCM). Nesta comunicar;ao, pretendemos renectir sabre processes associados a resolur;ao 
de problemas, as invesligar;oes matemalicas, as explorar;oes e aos exercicios, e apresentar 
opinioes de professores participantes no PFCM sabre a experimentar;ao em sala de aula de 
tarefas de natureza mais aberta, destacando a relevancia que assumem no trabalho 
matemalico dos alunos e dos professores. 

Comunicar;ao Ora/4 Secundario 14h15 Sa/a 1.4 

EXPLORANDO A PROGRAMA(/AO LINEAR NO ENSINO SECUNDARIO COM 0 WinQSB, 0 
PROGRAMACION LINEAL E 0 WINPLOT 
Paula Maria Barros, pbarros@ipb.pt 
Ana lsabel Pereira, apereira@ipb.pt 
Departamento de Matemalica, Escola Superior de Tecnologia e Gestao, IPBraganqa 
Ana Paul a T eixeira, ateixeir@utad.pt 
Departamenfo de Matematica, Esco/a de Ciencias e Tecnologia, UTAD 

A Programar;ao Linear, PL, tern coma objective a resolur;ao de problemas de optimizar;ao corn 
restrir;oes em que todas as funr;oes envolvidas sao iineares. Diversos problemas da vida real 
podem ser formulados como problemas de PL coma, por exemplo, os problemas de 
Planeamento e Transporte. 
A Programar;ao Linear e urn dos temas obrigat6rios das disciplinas de Matematica A do 11.0 

ana e Matematica 8 do 12.0 ano do Ensino Secundario e do m6dulo A10 (designado per 
Oplimizar;ao) do Ensino Profissional, sendo importante que se trabalhem cam os alunos 
problemas que traduzam siluar;oes reais, ou suas adaptar;oes. Coma estes problemas nem 
sempre sao faceis e rapidos de resolver, a utilizar;ao de ferramentas tecnol6gicas na sua 
resolur;ao reveste-se de enorme importancia. 
Os programas WinQSB, Programacion Lineal e Winplot possibilitam a explorar;ao grafica, no 
caso bidimensional, ou analitica dos problemas de PL. 0 lrabalho corn estes softwares permite 
que os alunos resolvam uma maior diversidade de problemas e se centrem mais na analise e 
inlerpretar;ao de resullados. 
Nesta comunicar;ao, pretende-se mostrar como se podem utilizar os programas WinQSB. 
Programacion Lineal ou Winp/ot para resolver problemas concretes de Programa<(ao Linear, 
discutindo, simultaneamente, as suas potencialidades e limila({6es. 
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