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Exmo. Coordenador do departamento de Ciências 
 

 
 
Gouveia, 14 de dezembro de 2015 
      
 

Assunto: MatGouveia 2016 
 
 

O MatGouveia 2016 é uma exposição interativa, que acontece anualmente desde 

2010, dirigida a escolas (alunos de todos os níveis de ensino) e ao público em geral. Esta 

decorrerá entre os dias 27 e 30 de janeiro de 2016, entre as 9h30 e as 17h00, nas instalações 

do Teatro-Cine de Gouveia.  O principal objetivo da exposição é promover a aprendizagem da 

matemática, de forma lúdica e divertida, com atividades adequadas ao ciclo de ensino dos 

alunos que nos visitam e dirigidas ao público em geral.  

Durante o período da exposição os visitantes terão a possibilidade de visualizar e 

interagir com a exposição “Jogos do Mundo” (APM), e com a exposição “À medida 

do tempo” e participar em diversos desafios matemáticos, promovendo o conhecimento de 

forma lúdica, motivando o interesse pela disciplina de matemática.  No sábado teremos 

organizadas atividades para as famílias que venham visitar a exposição. 

O MatGouveia será dedicado a diversas áreas da matemática e contará com a 

presença de um leque diversificado de dinamizadores, que darão voz às sessões temáticas do 

programa. 

Dia 27.01.2016  – Matemática recreativa 

  10h45 Uma viagem sobre rodas e estradas exóticas, Prof. Doutora Fátima Leite (UC) 

Dia 28.01.2016 – A matemática que nos rodeia 

    10h30 A magia dos quadrados mágicos, Prof. Doutor António Bento (UBI) 

    15h00 O conto do vigário, Fernando Pessoa e a Matemática, Prof. Doutor Jaime Carvalho e Silva (UC) 

Dia 29.01.2016 – Dia da Informática 

    09h30 Cloud Computing, Mestre Pedro Pinto (ESTG – IPG) 

    11h00 Modelação, digitalização e impressão 3D, Desenhador e Modelador 3D Ricardo Sousa (Empresa Ponto Z) 

 

Desta forma vimos convidar a vossa escola a visitar este espaço de formação e 

exposição que irá proporcionar o contacto com a Matemática, através da participação 

interativa e integrada dos alunos. 
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Agradecemos a inscrição por e-mail,  para matgouveia@igep.pt até ao dia 

22 de janeiro. A inscrição deverá indicar o nome da escola, o nome e contacto do professor 

responsável e o número de alunos. As sessões temáticas terão um número limitado de 

participantes, pelo que a participação nas mesmas, respeitará a ordem de chegada das 

inscrições. 

Contamos com a vossa colaboração na divulgação deste evento, agradecendo desde 

já a vossa disponibilidade e atenção. 
 

 
O Diretor da Escola 

	

	

Eng.	Manuel	Nogueira	Maia	
	
	

Nota: Junto enviamos o cartaz de divulgação do evento.  Podemos disponibilizar por email o resumo 

das sessões temáticas, enviado pelos dinamizadores das mesmas. 

Para algum esclarecimento adicional, contactar a professora Alexandra Rodrigues, pelo telefone 238 

492038, ou através do email alexandra.rodrigues@igep.pt. 

	

	


