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Calculadora devia ser
poibida até ao 4º ano
Presidente da Sociedade de

Matemática diz que máquina não

deve substituir a nossa cabeça
juntaram

€ matemáticos

Jogos

ontem 2500 alunos em Coimbra

de escolas do ensino básico e
secundário de Norte a Sul do

país disputaram durante
todo o dia de ontem no Está
dio Universitário de Coimbra

jogos na sua maioria de tabu
leiro que embora aparentan
do ser lúdicos obrigaram a

Miguel Gonçalves

nais considera que o nosso

exercitar o raciocínio mate

miguelgoncalves@jn pt

país não merece a matemáti
ca mais do que nota suficien

mático

te Contudo Miguel Abreu
diz que temos vindo a melho
rar E dá um exemplo este

ciação Portuguesa de Mate
mática são competições
como esta que aproximam da
matemática alunos que nun
ca gostaram da disciplina
Há jovens que com estes jo
gos desmistificam a ideia pre
concebida de que a matemá
tica é um bicho papão

O presidente da Sociedade
Portuguesa de Matemática
defendeu ontem a proibi
ção do uso de calculadoras
até ao 4° ano Para Miguel
Abreu é mau depender
de uma máquina para fa
zer o que a nossa cabeça
deve aprender

ano a prova dos exames na

cionais do segundo ciclo terá
uma componente que é para
ser feita sem o uso de máqui
na de calcular Isso é já um
passo importante
O presidente da SPM classi
fica de totalmente desneces

que
SPM

tusiasmo milhares de alunos

falava bremCa nodecor
oim rerdo
O líder da

VIII Campeonato

Nacional de Jogos Matemáti
cos que juntou 25 00 crianças
e jovens de 500 escolas nacio

sário e diz ter consequências
negativas para o ensino da ma
temática o uso de calculado

Para Elsa Barbosa da Asso

Ana Noronha diretora do
Centro de Ciência Viva lem
bra que os jogos matemáti
cos induzem o cérebro em

ras entre os alunos dos primei
ro segundo e terceiro ciclos
Sem qualquer máquina de

processos que incentivam a
concentração e ó raciocínio
matemático que depois são
úteis para aprendizagem da

calcular mas com muito en

matemática
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Cem mil

jovens

envolvidos

nestes jogos
Jorge Nuno Silva especia
lista em jogos matemáticos

Qual a mais valia destes jo
gos para o conhecimento
da Matemática

É uma mais valia indireta

que advém do exercício do
raciocínio abstraio A mate

mática mais do que outra
coisa qualquer deve ser o
prazer de pensar E esta é
uma outra maneira de pro
mover o prazer de pensar A
matemática não é fácil e es

tes jogos também não o são
mas privilegiam o gosto de
pensar

Por isso é que atrai milha
res de jovens
Sim Estimamos que para
chegarem até esta final cer
ca de cem mil jovens tenham
participado nas eliminató
rias

Como define estes jogos
disputados pelos alunos
São o prazer de pensar num
tabuleiro Quem joga xadrez
com seriedade percebe o que
quero dizer São jogos alta
mente sofisticados abstra

tos que resultam do estudo
feito por uma equipa que te
mos naAssociação Ludus vo
cacionada para a idealização
de jogos que conferem alto
prazer intelectual

Educação

S/Cor

