Delegação Regional do Sul e Ilhas
da Sociedade Portuguesa de Matemática
Programa
A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) é uma associação dedicada à
divulgação, ao desenvolvimento do ensino e da investigação matemática em
Portugal.

A

Delegação

Regional

Sul

e

Ilhas

pretende,

de

uma

forma

descentralizada, contribuir na zona sul do país e nas ilhas, para a concretização dos
objectivos da SPM.

Neste enquadramento, tencionamos dar continuidade ao trabalho desenvolvido
pelas anteriores direcções que promoveram activamente a realização de múltiplas
actividades, principalmente nos eixos da divulgação e da formação, mas também
nas vertentes de ensino e investigação.

Assim propomos, para o próximo biénio:



Continuar a promover a realização do ciclo de palestras Tardes de Matemática,
sobre os mais diversos temas ligados à Matemática e dirigidas ao público em
geral, tentando diversificar os locais de realização, apontando concretamente
para que se venham a realizar em locais dos arquipélagos dos Açores e da
Madeira.



Realizar uma nova edição do Workshop de Matemática e Arte, com os mesmos
objectivos daquele que se realizou em 2017 em Évora, mas noutro local a
concretizar.



Promover uma nova edição do Concurso “Um Conto que Contas”.



Incentivar localmente a colaboração entre os professores de matemática dos
diversos níveis de ensino, mediante a realização de actividades que permitam a
formação conjunta e a troca de experiências, e que possam enriquecer as
respectivas práticas docentes.



Dinamizar acções de divulgação nas escolas básicas e secundárias, com temas
de matemática atractivos para os estudantes dos vários níveis de ensino, que
possam proporcionar uma visão mais abrangente e alargada da matemática.



Realização de cursos destinados a Professores do Ensino Básico e do Ensino
Secundário, investigadores e público em geral.



Promover, com o apoio do Centro de Formação da SPM, a realização
descentralizada de acções creditadas de formação para os professores das
escolas básicas e secundárias.

