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Com o Clube da Matemática pretende-se que exista um espaço ”aberto” a toda a 
comunidade educativa, funcionando como um espaço recreativo e de ocupação de 
tempos livres, promovendo atividades lúdicas junto dos alunos, onde resultem 
aprendizagens, competências e atitudes que operam mudança na relação com a 
disciplina. O Clube da Matemática servirá para que de uma forma descontraída e lúdica 
seja estimulado o gosto pela Matemática, rentabilizando os tempos livres dos alunos. 
Funcionará também, sempre que necessário, como uma sala de aula, esclarecendo 
dúvidas, dinamizando grupos de investigação e desenvolvendo o espírito de equipa. 

 

Objetivos Gerais: 

 

São objetivos do Clube de Matemática: 

 Desmistificar a imagem da Matemática como o “bicho papão” do sistema 
educativo; 

   Combater o insucesso escolar; 

 Modificar a atitude do aluno face à Matemática, fazendo-o tomar consciência 
das aplicações em áreas por vezes insuspeitas e, indiretamente, na própria 
tecnologia que usa diariamente; 

 Satisfazer a curiosidade e levar um pouco mais longe a compreensão 
matemática daqueles que, embora já com uma postura positiva e um gosto 
face à Matemática, não têm oportunidades de acesso a outros meios de 
satisfazer a curiosidade; 

 Ocupar o tempo livre dos alunos através da concretização de atividades 
apelativas com carácter formativo; 

 Desenvolver a capacidade de interpretar e resolver problemas; 

 Desenvolver o raciocínio lógico e o cálculo mental. 

 

 

 

Projeto Clube da Matemática – Os Mochinhos-  Página 1 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agrupamento de Escolas Alves Redol 

Escola Secundária de Alves Redol 

Ano lectivo 2011- 2012 

Clube da Matemática - Os Mochinhos - 

 

 
 

Localização 
 

O clube situa-se na sala 314, junto à porta de entrada Sul no 3º piso 
 

 
Normas de funcionamento 

 
 

 A frequência do Clube é livre, não exigindo inscrição prévia; 
 Este espaço funcionará como sala de estudo, onde os alunos poderão esclarecer 

dúvidas no horário do Clube;  
 A presença dos alunos deverá ser registada numa ficha de presenças; 
 O aluno participa durante o tempo que desejar, desde que: 

• Haja espaço; 
• Tenham comportamento adequado; 

 Nos computadores só é permitida a permanência de dois alunos no máximo;  
  O espaço dedicado ao Clube servirá unicamente para actividades no âmbito do 

Clube; 
 O espaço será utilizado na presença do professor responsável ou do aluno 

responsável para tal; 
 Os alunos devem pedir autorização ao professor ou ao aluno responsável para 

utilizarem qualquer tipo de material; 
 Os alunos devem zelar pela conservação dos materiais e o não cumprimento desta 

norma implica a reposição do material danificado; 
 Alguma anomalia detectada deve ser comunicada ao professor ou ao aluno 

responsável; 
 Cinco minutos antes do toque de saída, os alunos devem ter o cuidado de arrumar 

o material que estiveram a utilizar, conferindo sempre a totalidade das peças e 
entregando-o ao responsável do Clube. (professor ou aluno). 
 

 
 

Atividades proposta para o Ano letivo 2012-2013 
 
 

OBS: As atividades propostas no início do ano letivo tiveram em conta que, como nos anos letivos 
anteriores outros professores do grupo poderiam fazer parte do projeto.  
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