Organização

C LUBE O FICINA DE
M ATEMÁTICA

CLUBE DE XADREZ E DAMAS
Para jogar Damas ou Xadrez, dirija-se à biblioteca e requisite um tabuleiro
para jogar no polivalente ou na biblioteca.

Albina Maia
Carlos Monteiro

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Escola Secundária José Régio
Alameda Afonso Betote
4480-794 Vila do Conde
Tel: +351252640400
email: direcao@oges.esc-joseregio.pt

2ªFEIRA – DAS 10.30 ÀS 13.15 HORAS

C LUBE O FICINA DE M ATEMÁTICA

6ªFEIRA - DAS 10.30 ÀS 13.15 HORAS

Físico, matemático, filósofo moralista e teólogo francês. Nasceu em ClermontFerrand a 19 de Junho de
1623, faleceu em Paris, a
19 de Agosto de 1662. Aos
12 anos de idade resolveu,
sozinho, os primeiros teoremas da geometria; aos 16
anos compôs um Tratado
sobre as Secções Cónicas,
que assombrou Descartes,
e inventou uma máquina
aritmética, a primeira máquina de calcular, a Pascalina. Inventor do carrinho de
mão e da cadeira de rodas.
A obra capital de Pascal, na
ciência dos números, data
de 1654 e tem a designação
de Triângulo Aritmético;
serviu de fundamento a
numerosos dos seus trabalhos, levando-o mesmo ao
Cálculo das Probabilidades,
de que Pascal foi o principal criador. Pascal foi também um físico e pensador
notável. O seu nome está
ligado a numerosos e importantes problemas: basta

Glória Oliveira

A organização apela a todos os interessados em participar nas próximas edições, que o podem fazer,
dando sugestões e/ou enviando trabalhos para o endereço de email do clube Oficina de Matemática,
ofmat@club.esc-joseregio.pt

N O PRÓXIMO P ERÍODO :
Concurso "Colheres de Pau" - Concurso a realizar entre1-09-2017 e 8-04-2018
Horta Pedagógica - Ecoclube : Período de 1-09-2017 a 9-07-2018
Participação no projeto das 100 000 árvores - Ecoclube: Período de1-09-2017 a 9-07-2018
Participar em concursos e outras atividades de carater ambiental - Ecoclube : Período de 1-09-2017 a 907-2018
SuperTmatik Matemática 12-10-2017 a 12-05-2018
Projeto Newton gostava de Ler! - Módulos de Matemática e Eletrotecnia - Matemática, Electrotecnia e Biblioteca : Período de 1-09-2017 a 9-07-2018
Blogue-Clube de Saúde - Clube Saúde Escolar Publicação de 1-09-2017 a 9-07-2018
Recolha de medicamentos e Rx usados Clube Saúde Escolar 1-09-2017 a 9-07-2018
Dinamização do blogue e da página do facebook Biblioteca Publicação 1-09-2017 a 9-07-2018
Literacia 3Di: O desafio do conhecimento Biblioteca Concurso 1-09-2017 a 8-04-2018
Jornal de Matemática Oficina de Matemática Atividade Cultural 1-09-2017 a 9-07-2018
Articulação das atividades pelos diversos atores da comunidade escolar. Escola Paralela1-09-2017 a 907-2018
Visitas guiadas e workshops- Animar e Solar Galeria de Arte Cinemática Expressões Artes Visuais

1º P ERIODO

1ª EDIÇÃO

B LAISE P ASCAL

E S TA M O S N A W E B
www.esc-joseregio.pt
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5ªFEIRA – DAS 10.30 ÀS 12.20 HORAS

A professora coordenadora do clube

Atividade Cultural 1-09-2017 a 9-07-2018

ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ RÉGIO
V ILA DO C ONDE

recordar os fundamentos
da Hidrostática, a prensa
hidráulica, o estudo da
gravidade do ar e as varições da pressão atmosférica. São notáveis as suas
obras Pensées e Provinciales.
A educação que lhe foi
dada por seu pai tinha em
vista o desenvolvimento
correcto da sua razão e do
seu juízo. O recurso aos
jogos didácticos era parte
integrante do seu ensino
em disciplinas tão variadas
como a História, a Geografia ou a Filosofia. Blaise
Pascal contribuiu decisivamente para a criação de
dois novos ramos da matemática: a Geometria Projetiva e a Teoria das Probabilidades. Em Física, estudou
a mecânica dos fluidos, e
esclareceu os conceitos de
pressão e vácuo ampliando
o trabalho de Evangelista
Torricelli.
Após uma "visão divina",
abandonou as ciências para

JR

T RIÂNGULO DE
P ASCAL
1

se dedicar exclusivamente à
teologia, e de seguida recolheu-se à abadia de PortRoyal des Champs, centro
do jansenismo, só voltando
às ciências após "novo milagre". Como teólogo e escritor destacou-se como um
dos mestres do racionalismo
e irracionalismo modernos.
Pascal, que sempre teve
uma saúde frágil, adoece
gravemente em 1659, e
morre em 19 de Agosto de
1662, dois meses após completar 39 anos. Encontra-se
sepultado na Igreja de SaintÉtienne-du-Mont, Ilha de
França.
“Ninguém é tão ignorante
que não tenha algo a ensinar. Ninguém é tão sábio
que não tenha algo a
aprender. ”
Blaise Pascal

Diretor - No primeiro número desta edição cuja designação assenta numa

Feliz Natal 2017!
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Profissional
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Passatempos

11

Próximo Período

12

sábia e mística fórmula química, produto de um autêntico laboratório (de
Matemática), não poderemos deixar de observar, dominados quiçá pelos efeitos 

das referidas reações químicas, o quão infinitamente próximos se encontram dois mundos que, num passado
bem recente, ditavam, sem qualquer complacência, o futuro de um qualquer humano!
Com esta publicação, alimentada pelas experiências de um laboratório de Matemática, as letras e os números são as principais personagens das estórias que, com toda a certeza, serão mui bem contadas em todas as
próximas edições.
Parabéns aos obreiros deste magnífica ideia e, na generalidade, ao grupo de Matemática!
António Almeida
UMA ESCOLA PRESENTE A PENSAR NO FUTURO!
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7.º ANO

PASSATEMPOS

Desafio 1

SUDOKU

Um ângulo de 5º 30’ 30’’ é
observado por uma lupa que
aumenta 4 vezes. Com que
amplitude se vê o ângulo?

O Pi

Fácil

SOPA DE LETRAS

Mesmo para quem não trabalhe com números e as
ciências exatas não sejam as suas favoritas, todas

as pessoas têm uma vaga lembrança do pi. Ele é obtido
através da divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. O resultado é sempre
3,1415927... (dízima infinita não periódica).

HUMOR

J OGO DO 24

Todos os anos se comemora o dia do Pi a 14 de Março
(3 = mês de março; 14 = dia).
Dividimos a conta?

Desafio 2
Cinco amigas foram passear com os seus cachorros. Leia as informações abaixo, para descobrir o nome de cada amiga e o respectivo
cachorro.

Típico! Só pedi um sumo.

D IVERTIMENTO M ATEMÁTICO
1. Patrícia tem o cabelo preto, está perto da Juliana, e o seu
cachorro Rex tem a cauda cortada.
2. Paula tem o cabelo curto e o seu cachorro Bob tem as orelhas
em pé.
3. Beatriz tem o cabelo dividido ao meio e preso por elásticos e a
sua cadela Sula tem o pelo comprido.
4. Juliana está de rabo-de-cavalo e a sua cadela Lola tem as orelhas caídas.
5. Clara usa boné, está ao lado da Beatriz e a sua cadela Nina
cortou o pelo.
6. Juliana está entre a Patrícia e a Paula.

Coloque os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 nos quadrados acima de modo a que se
verifiquem as desigualdades.

S OLUÇÕES

Sudoku
Divertimento Matemático
1<9>8>5<6>4>3>2<7>0
UMA ESCOLA PRESENTE A PENSAR NO FUTURO!
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P ROFISSIONAL

AVARIAS DE MAIS …
Num avião ultramoderno, seis componentes electrónicas A, B, C,
D, E e F estão permanentemente a verificar-se umas
às outras. Por exemplo, a
componente A pode indicar
no seu painel em dado momento que B está avariada e
que C está boa. Na condição

Em dado momento, o piloto lê as seguintes
indicações no seu painel:

de A estar a funcionar bem, podemos
aceitar essas declarações como válidas.
Mas se A está ela própria avariada,
então as suas indicações sobre B e C
podem estar corretas ou não. Existe



A diz que C está avariada;



B diz que A está avariada e que C está
boa;



P ÁGINA 3

8.º ANO

TANGRAM CHINÊS

um sistema exterior às componentes que
garante que não mais de duas estão simultaneamente avariadas.

Desafio 1

1ª EDIÇÃO

C diz que D está boa mas que E está avariada;

Consiste em construir figuras a partir de um quadrado decomposto em
7 peças: 1 quadrado, 5 triângulos
rectângulos e 1 paralelogramo.

E as figuras seguintes:

A sua construção é simples atendendo a que cada peça obtém-se
unindo pelos pontos médios cada
um dos segmentos.
Faça o seu tangram e tente construir as seguintes figuras:
Um Quadrado
Um Rectângulo
Um Triângulo
Um Paralelogramo
Um Trapézio

P ITÁGORAS

Circuitos NOT na breadboard: trabalhos realizados pelos alunos do 11EA

Desafio 2
A três prisioneiros que estavam numa cela, foram mostrados três discos brancos e
dois pretos e foi-lhes dito que três desses discos iriam ser colocados nas suas costas,
de forma que cada um só pudesse ver os discos dos outros dois, e que o primeiro
que adivinhasse a cor do próprio disco seria libertado. Depois o carcereiro colocou
os três discos brancos nas costas dos presos. Ao fim de algum tempo, um dos presos
disse que tinha um disco branco e foi posto em liberdade. Como teria chegado a essa
conclusão?

HUMOR

( c. 569-Metaponto,
c. 475 a. C.)
fue un filósofo y matemático griego considerado el
primer matemático puro.
Contribuyó de manera significativa en el a va nce de
la matemática helénica,
la geometría, la aritmética, derivadas particularmente de las
relaciones numéricas, y aplicadas por ejemplo a la teoría de
pesos y medidas, a la teoría de
la música o a la astronomía.
Respecto a la música, sus conceptos de I, IV y V, fueron los
pilares fundamentales en la armonización griega, y son los
utiliza dos hoy en día. Es el fun-

HUMOR

Ali vai o Pitágoras

dador de la Escuela pitagórica, una sociedad que, si
bien era de naturaleza pre
dominantemente religiosa,
se interesaba también en
medicina, cosmología,
filosofía, ética y política, entre
otras disciplinas. El pitagorismo
formuló principios que influyeron
tanto en Platón como
en Aristóteles y, de manera más
general, en el posterior desarrollo
de la matemática y en la filosofía
racional en Occidente.
No se ha conservado ningún escrito original de Pitágoras. Sus
discípulos —los pitagóricos—
invariablemente justificaban sus
doctrinas citando la autoridad del
maestro de forma indiscriminada,
por lo que resulta difícil distinguir
entre los hallazgos de Pitágoras y
los de sus seguidores. Se le atribuye a Pitágoras la teoría de la
significación funcional de los nú-

Convencido!

Reza a Lenda: A caminho de Siracusa Pitágoras
disse aos seus
netos,
“O quadrado da hipotenusa é igual
à soma dos quadrados dos catetos”

Circuitos arduino na breadboard: trabalhos realizados pelos alunos
do 11EA
UMA ESCOLA PRESENTE A PENSAR NO FUTURO!

meros en el mundo objetivo y en la música; otros descubrimientos, como
la inconmensurabilidad de la diagonal de
un cuadrado
de lado mensurable
o
el teorema de
Pitágoras para
los triángulos
rectángulos,
fueron probablemente
desarrollados por la Escuela pitagórica.

UMA ESCOLA PRESENTE A PENSAR NO FUTURO!
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9.º ANO
Sadako Sasaki (佐木禎
子?), foi uma criança japonesa
que vivia distante do epicentro
da bomba e juntamente com a
mãe e o irmão, saiu ilesa do
ataque. Mas consta que durante a fuga, eles foram atingidos
pela chuva radioativa que caiu
sobre Hiroshima ao longo daquele dia fatídico. Ela tinha
apenas 2 anos de idade quando
se tornou uma vítima da bomba atómica. Em 3 de agosto de
1955, Chizuko Hamamoto,
amiga de Sadako, visitou-a no
hospital e fez-lhe um origami

C ONSTRUÇÃO
DO
TRIÂNGULO

de um Tsuru. A sua
amiga contou-lhe a
lenda popular japonesa onde quem faz
mil Tsurus de origami tem direito a um
desejo atendido
pelos deuses. Desde
então, todos os dias
Sadako passou a
fazer os seus Tsurus
sempre com o mesmo pedido: curarse e voltar a viver
normalmente. Como a sua doença foi causada pela bomba, ela pediu
também pela paz da humanidade. Sadako conseguiu

M ATEMÁTICA E O RIGAMI

EQUILÁTERO
EM

O RIGAMI

Dobre uma folha quadrada a meio e marque o
vinco. Dobre a folha por
forma a que um dos vértices fique sobre esse
vinco (ver imagem ao
lado) e vinque essa dobra. Repete o procedimento para o outro vértice. O triângulo obtido
é equilátero.

Recorte a parte branca da folha (as sobras).
Dobre o triângulo pelas marcas de modo a obter as três alturas.
1. No centro do triângulo encontra-se um ponto. Como se designa esse
ponto?
2. Dobrando todo o triângulo pelas marcas o que pode concluir?

HUMOR

12.º ANO
fazer 646 Tsurus de
papel e após a sua morte, os seus amigos fizeram mais 354, para que
ela fosse enterrada com
os mil Tsurus. Sadako
morreu no dia 25 de
outubro de 1955. Os
seus amigos ergueram
um monumento em sua
memória, no Parque da
Paz (em Hiroshima), e
lá gravaram as seguintes
palavras, "Este é o nosso grito, esta é a nossa
oração. Paz na terra!".

Desafio 1

Desafio 2

Namorados Ciumentos

Três pares de namorados, o António e a Ana, O Bernardo e a Bárbara e o
Carlos e a Cristina, andam a passear. Chegam à beira de um rio e encontram um barquito a remos tão pequeno que só lá cabem duas pessoas. Ora
o Carlos, tal como o António e o Bernardo, tão ciumento que não admitia
que a namorada estivesse junto de outro homem sem que ele estivesse
presente. Como se há-de organizar a travessia do rio?

Quantos quadrados existem num tabuleiro normal de xadrez (8X8)?

O SINO DE GAUSS
Aos 18 anos, Gauss tinha descoberto o método dos mínimos quadrados despertando nele um interesse
especial pela teoria dos erros.
Criou então um método de observação estatística, em que a distribuição normal dos erros seguia
uma curva em forma de sino.
Esta é, sem dúvida, a mais popular
das curvas que há na matemática, e
é designada por SINO DE GAUSS.
Este método de observação acabou
por proporcionar-lhe rendimentos
muito interessantes, pois Gauss
iniciou um estudo sistemático dos
movimentos bolsistas a nível internacional publicados na imprensa
estrangeira que chegava regularmente à sala de leitura da universidade.

O

RELÓGIO DOS TRÊS NOVES

Desafio 3
O casal Silva tem vários
filhos. Cada filha tem o
mesmo número de irmãos e
irmãs, e cada filho tem duas
vezes mais irmãs do que
irmãos. Quantos filhos e
filhas existem na família?

HUMOR
O sino de Gauss começou a tocar e os lucros que
obteve graças a esta investigação superaram em
muito o seu salário como catedrático.
A distribuição normal dos
erros é também conhecida
como Distribuição Gaussiana ou Distribuição Normal de Probabilidade .

UMA ESCOLA PRESENTE A PENSAR NO FUTURO!
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10.º ANO

11.º ANO
“Dobrar” a hipérbole

4.

You can create a hyperbola from the creases
made by folding a dot
outside a circle onto
the circle.

STEPS

1. Draw a circle on a light piece of
paper and place a dot somewhere outside the circle. You will
need to be able to see the circle
and the dot through the paper,
so draw the circle with a dark
line. Alternately,
2. you can cut a small hole where
the dot is so you can see the
circle underneath as you fold.

5.

Or you can place the dot on the edge
of the paper.

Emerge from the envelope of
lines.Fold the paper again so

“Dobrar” a parábola

the dot lands on another spot
on the circle. Open.

A PARÁBOLA PODE SER OB-

Repeat several more times.
Each time the dot should land
somewhere else on the circle.

P ASSOS

You will see a hyperbola

3. Fold the paper so the dot lands on
the circle. Open.

TIDA POR DOBRAGENS NUMA FOLHA DE PAPEL .

Desenhe um ponto numa folha de
papel na orientação
"paisagem" (horizontal) a meio e a
cerca de 5 cm para cima da borda
inferior.
O ponto pode estar em qualquer
lugar no papel, mas o referido
posicionamento produzirá uma
parábola que se parece com a imagem à direita.

Dobre a borda inferior do papel para que
ele toque o ponto. Faça um vinco e abra
o papel novamente.

Os muitos vincos formarão a Parábola.

Dobre repetidamente para que a borda
toque no ponto que desenhou em muitos
pontos diferentes ao longo da borda.
Vinque e abra o papel cada vez que dobrar.

Desafio
Hipérbole de centro na
origem (0,0)
Definição:
Dados dois pontos fixos
F1 e F2 de um plano, tais
que a distancia entre estes pontos seja igual a
2c > 0, denominase hipérbole, à curva
plana cujo módulo da
diferença das distancias
de cada um de seus pontos P à estes pontos fixos
F1 e F2 é igual a um valor constante 2a , onde
a < c.

Como, por definição,
a < c, concluímos que a
excentricidade de uma
hipérbole é um número
positivo maior que a
unidade.
Assim é que temos por definição:
A1A2 é denominado eixo real ou eixo
½ PF1 - PF2 ½ = 2 a
transverso da hipérbole,
Os pontos F1 e F2 são denoenquanto que B1B2 é
minados focos e a distancia denominado eixo não
F1F2 é conhecida
transverso ou eixo concom distancia focal da hipérbo- jugado da hipérbole.
le.
O quociente c/a é conhecido Observe na figura acima
é válida a relação:
como excentricidade da hipér- que
2
c
=
a2 + b2
bole.

Você é comandante
de um navio. Cinco
marinheiros colocamse à sua frente para
receber as suas ordens.
Tente nomeá-los, da esquerda para a direita, de acordo com as informações:

– O Anderson está
entre Jorge e o Cláudio;

– O Humberto não está ao lado do Rafael.

– O Humberto está à
esquerda do Claúdio;
– O Jorge não está ao lado do
Humberto;

HUMOR
Demonstrar que:
Se não existe um gato com duas caudas, então existe um com três!
Por hipótese, temos que
Nenhum gato tem duas caudas(1)
Como cada gato tem uma cauda,

HUMOR

Por cada gato a mais, obtemos uma cauda a mais(2) ou seja,
Um gato tem mais uma cauda que nenhum gato(3)
Logo, por (1) e (3), vem que:
Um gato tem 2+1 caudas

Construa o seu friso decorativo para colar em objetos

ou seja,
Um gato tem três caudas.

UMA ESCOLA PRESENTE A PENSAR NO FUTURO!
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Um gato tem três caudas,q.e.d
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À beira de um ataque de… bits
O dia começava a esboçar um sorriso dominado pelo cansaço e observado pelo olhar pensativo do astro-rei que, dominando um dos silêncios, deixava passear os seus ténues braços,
acompanhados pelo respirar dos muitos bólides que, incansavelmente, deambulavam pelas infindáveis veias e artérias da grande selva, metrópole dos seus dias.
Jorge, criatura igual a tantas outras que, dia-a-dia, ensaiavam meticulosamente movimentos

Fixou, num misto de desespero e de esperança, um bólide que pacientemente aguardava o seu
senhor… Pobre criaturinha, separada do seu bólide e do seu mundo prismático por um mísero objeto descodificador.
Só e acompanhado por um vento desaprovador, esperava por uma luz que lhe iluminasse a alma e… o corpo!

migratórios, tinha encerrado mais um dia de trabalho, fruto de uma batalha, diga-se, desi-

Amanhã seria um novo dia e, com novo fôlego, teria a maior paciência do mundo para lidar

gual… Perdera-se nas inúmeras páginas do sempre indispensável manual que acompanhava a

com tantos… bits!

nova impressora sem fios, que havia recebido nesse mesmo dia e, o único passo que tinha real-

Zilog ‘2017

mente dado, tinha sido o da colocação sobre a sua secretária…
Entre momentos de alguma lucidez, percorrera inúmeros labirintos na ânsia de encontrar o
ofício que havia guardado no disco do seu super portátil e acabara invadido por milhentos ví-

Encontre as 5 diferenças entre as duas figuras simétricas

rus que, num ápice, alargariam os seus domínios, perturbando, inclusivamente, o processamento do seu novíssimo equipamento que, há tempos, havia jurado acabar com a privacidade
de qualquer criaturinha deste planeta ainda azul.
À saída do escritório, não conseguira introduzir o código do alarme, não porque se tinha esquecido, mas tão-somente porque o processador da central de segurança, pura e simplesmente, recusara. Olhou para o céu quase negro, quase cheio de inúmeras luzes que alegremente
salpicavam aquele seu mundo…
Deixou-se hipnotizar pelos sons das gentes que domesticada e inconscientemente desciam e
subiam, quase que ordenadamente, as artérias da sua selva…
Quando deu por si, estava junto do seu fiel amigo e, novamente, num dilema: perdera o cartão, passe mágico para dominar o seu bólide. Deixou que os seus olhos percorressem desorientadamente os inúmeros locais, possíveis albergues de umas famigeradas “passwords”…

UMA ESCOLA PRESENTE A PENSAR NO FUTURO!

UMA ESCOLA PRESENTE A PENSAR NO FUTURO!

