
 
 

Convite às escolas para a celebração do 
Dia Internacional da Matemática 2022 
 

Um dos objetivos do Dia Internacional da 
Matemática (IDM) é transmitir aos jovens 
o gosto pela matemática, passando a 
mensagem de que a matemática está em 
todo o lado e que é útil e é bela. 
 

Os professores são convidados a celebrar 
este dia na sala de aula. As escolas 
podem também organizar eventos de 
maior envergadura.  

 
O tema escolhido para o IDM 2022 é: 

Matemática Une 
 
Eis algumas sugestões: 
 

▪ Discutir o tema Matemática Une e o que 
pode significar. 

▪ Uma das formas em que Matemática Une 
é pela existência de uma linguagem 
matemática universal. Como ilustração 
deste facto, podem ser utilizadas as 
Demonstrações sem palavras que se 
encontram na nossa secção de propostas 
de atividades em sala de aula. 

▪ Inscrever a sua escola no site do IDM 
indicando que está a celebrar esta 
efeméride para que apareça no mapa de 
eventos do IDM 2022. 

▪ O logotipo já existe em 23 línguas. Podem 
ser acrescentadas mais desde que tal seja 
solicitado. 

▪ Utilizar o cartaz do IDM 2022 (disponível 
em breve) ou produzir um novo cartaz com 
os alunos. 

▪ Participar com os alunos na transmissão ao 
vivo do evento global de 14 de março 
(semelhante ao evento em 2021). 

▪ Visitar o website do IDM e partilhar fotos 
ou vídeos das suas atividades no site e nas 
redes sociais. 

▪ Quem desejar organizar um evento fora da 
sala de aula, pode utilizar o material 
proposto no sítio web em várias línguas. 

▪ Subscrever o boletim do IDM para receber 
toda a informação no período que 
antecede o IDM 2022. Deste modo irá 
conhecer a nossa atividade participativa a 
ser anunciada em breve. 
 

Todas as escolas em todo o 
mundo estão convidadas a 
celebrar! 
 

Contacto: Christiane Rousseau 
info@idm314.org

 

www.idm314.org 
O Dia Internacional da Matemática é um projeto da  
União Internacional de Matemática (https://www.mathunion.org/).  

https://www.idm314.org/organize.html#classroom-activities
http://www.idm314.org/
https://www.idm314.org/logos.html
https://www.idm314.org/launch-2021.html
http://www.idm314.org/
https://www.idm314.org/organize.html
https://www.idm314.org/organize.html
https://gmail.us20.list-manage.com/subscribe?u=60a750d472d327e9f38325f16&id=773d66c5d9
mailto:info@idm314.org

