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OO  PPrrooffeessssoorr  EEssttáá  SSeemmpprree  EErrrraaddoo  

Quando... 

É jovem, não tem experiência. 

É velho, está ultrapassado. 

Não tem automóvel, é um coitado. 

Tem automóvel, chora de "barriga cheia". 

Fala em voz alta, é histérico. 

Fala em tom normal, ninguém ouve. 

Conversa com os outros professores, 

está a criticar os alunos. 

Não conversa, é desinteressado. 

Dá muita matéria, não tem pena dos 

alunos. 

Dá pouca matéria, não prepara os 

alunos. 

Brinca com a turma, tem a mania que é 

engraçado. 

Não brinca com a turma, é um chato. 

Chama à atenção, é um ditador. 

 

 

 

Não chama à atenção, não se sabe 

impor. 

O teste é comprido, não dá tempo. 

O teste é curto, reduz as hipóteses do 

aluno. 

Escreve muito, não explica. 

Explica muito, o caderno não tem nada. 

Fala corretamente, ninguém entende. 

Fala a "língua" do aluno, não tem 

vocabulário. 

Exige, é rude. Elogia, é fala-barato. 

O aluno é reprovado, é perseguição. 

O aluno é aprovado, é facilitador. 

É, o professor está sempre errado mas,  

se conseguiste ler até aqui,  

 podes agradecer-lhe!.. 
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Pitágoras de Samos… 

Trata-se de uma figura semilendária, de 

quem muito pouco se sabe. Viveu na 

segunda metade do século VI a.C. e era 

natural da ilha de Samos. Terá 

empreendido várias viagens entre o Egito 

e a Mesopotâmia, onde tomou contato 

com os conhecimentos aritméticos, 

geométricos, astronómicos e musicais com 

os sacerdotes eruditos daqueles países. 

De regresso a Samos, incompatibilizou-se 

com o tirano Polícrates, e emigrou para 

as colónias gregas 

da Magna Grécia 

(sul de Itália). 

Fixou-se na 

cidade de 

Crotona, onde 

fundou uma espécie de confraria de cariz 

filosófico-religioso, mas que não deixava 

por isso de ser também uma escola 

científica. Os seus membros estavam 

sujeitos a uma rigorosa disciplina, de que 

fazia parte um elevado grau de 

secretismo; por essa razão, é 

impossível distinguir a autoria 

individual de ideias ou descobertas, 

sendo costume atribuir todo o mérito 

colectivamente à Escola Pitagórica ou 

Escola de Crotona. 

Os membros da escola estavam divididos 

em duas categorias: os acusmáticos, que 

eram os principiantes, tinham de ouvir 

em silêncio as lições de 

Pitágoras, não podendo 

sequer olhar para ele, pois 

estavam separados por uma 

cortina; os matemáticos 

podiam intervir durante as lições, ver 

Pitágoras e discutir com ele. Só após um 

estágio de, pelo menos cinco anos, na 

qualidade de acusmático se podia aceder 

à categoria de matemático. A ciência 

pitagórica era constituída por quatro 

disciplinas principais: aritmética, 

geometria, astronomia e música. Para os 

Pitagóricos “tudo é número”, os números 

eram a essência de todas as coisas, sendo 

Deus representado pelo número 1, a 

matéria pelo número 2, o universo pelo 

número 12. 

Foram muitas as descobertas atribuídas 

aos membros desta escola, sendo a mais 

popular de todas o Teorema de 

Pitágoras. Reza a lenda que: “a caminho 

de Siracusa Pitágoras disse aos seus netos: 

num triângulo retângulo, o 

quadrado da hipotenusa é igual 

à soma dos quadrados dos 

catetos”. 

Nos começos do século V a.C., deram-se 

convulsões políticas importantes na 

Magna Grécia. Os membros da Escola 

Pitagórica tiveram de se refugiar no 

Metaponto (outra cidade do sul da 
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Itália), onde Pitágoras veio a morrer. (texto adaptado de “História da Matemática”- Universidade Aberta) 

 

A História de Lilavati 
 
 A Índia foi berço de nascimento de 

um dos maiores matemáticos do mundo, 

Bhaskara. 

  Bhaskara escreveu o célebre “Lilavati 

Vijaganita Grahagonita Gola”, cujas palavras 

traduzidas são: bonita - cálculo - planetas - 

esfera. O trabalho deste matemático é todo 

escrito em versos destinados à sua filha: 

 "Bhaskara tinha uma filha chamada 

Lilavati. Quando a menina nasceu, ele 

consultou as estrelas e verificou, pela disposição 

dos astros, que sua filha, condenada a 

permanecer solteira toda a vida, ficaria 

esquecida pelo amor dos jovens patrícios. Não 

se conformou Bhaskara 

com essa determinação do 

Destino e recorreu aos 

ensinamentos dos astrólogos 

mais famosos do tempo. 

Como fazer para que a 

graciosa Lilavati pudesse 

obter marido, sendo feliz no casamento?  Um 

astrólogo aconselhou-o a casar Lilavati com o 

primeiro pretendente que aparecesse, mas 

demonstrou que a única hora propícia para a 

cerimónia do enlace seria marcada, em certo 

dia, pelo cilindro do Tempo. Os hindus 

mediam, calculavam e determinavam as 

horas do dia com o auxílio de um cilindro 

colocado num vaso cheio de água. Esse 

cilindro, aberto apenas em cima, apresentava 

um pequeno orifício no centro da superfície da 

base. À proporção que a água, entrando pelo 

orifício da base, invadia lentamente o cilindro, 

este afundava no vaso e de tal modo que 

chegava a desaparecer por completo em hora 

previamente determinada. 

 Lilavati foi, finalmente, pedida em 

casamento por um jovem rico e de boa casta. 

Fixado o dia e marcada a hora, reuniram-se os 

amigos para assistir à cerimónia. 

 Bhaskara olhou o cilindro das horas e 

aguardou que a água chegasse ao nível 

marcado. A noiva, levada por irreprimível 

curiosidade, quis observar a subida da água no 

cilindro. Aproximou-se para acompanhar a 

determinação do Tempo e uma das pérolas de 

seu vestido desprendeu-se e caiu no interior do 

vaso.  Por uma fatalidade, a pérola levada 

pela água foi obstruir o pequeno orifício do 

cilindro, impedindo que nele pudesse entrar a 

água do vaso. O noivo e os convidados 

esperaram com paciência largo período de 

tempo. Passou-se a hora propícia sem que o 

cilindro indicasse o tempo como previra o sábio 

astrólogo. O jovem, que pedira Lilavati em 

casamento, desapareceu semanas depois e a 

filha de Bhaskara ficou para sempre solteira. 

 Reconheceu o sábio geómetra que é 

inútil lutar contra o Destino e disse à sua filha: 

- Escreverei um livro que perpetuará o teu 

nome e ficarás na lembrança dos homens mais 

tempo do que viveriam os filhos que viessem a 

nascer do teu malogrado casamento.” 

(in  www.reniza.com/matematica)
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Quando terá o homem começado a 

fazer matemática?  

Esta é uma pergunta interessante para a 

qual somente se podem levantar algumas 

conjeturas. Onde poderá ser localizado o 

início da Matemática? Antes de mais, seria 

útil definir Matemática, palavra que vem de 

uma raiz grega que significa “saber” e era 

usada originalmente como 

“aquilo que é ensinado”. 

Algumas pessoas preferem 

dizer, com certa dose de 

ironia mas com bastante 

razão: “Eu não sei definir o 

que é Matemática, mas quando a vejo 

reconheço-a imediatamente”. 

De qualquer maneira, todos concordam 

que o estudo das formas e dos números faz 

parte da Matemática e podemos tentar 

imaginar quando isto começou a ser feito, 

ainda que rudimentarmente. 

Teria o Homo habilis, ao partir pedras 

para dar-lhes formas úteis há 2.000.000 

anos, feito Matemática? Mesmo com boa 

vontade, é difícil dizer que sim. 

Existiria Matemática há 50.000 anos, 

quando o homem dava forma aos barcos 

que o levaram à Austrália e planejava as 

quantidades de recursos a serem 

transportados durante a viagem? Muito 

provavelmente… 

Assim sendo, o início das atividades 

matemáticas localizam-se em algum ponto 

da História entre 10.000 e 50.000 anos atrás. 

A estória é muito antiga e dá-nos uma 

importantíssima lição: ninguém deve sentir-se 

frustrado ou desanimar se não conseguir 

aprender alguma coisa de Matemática na 

primeira tentativa. Afinal, demoramos muitos 

milénios para chegar até aqui! 

 

 
 As unhas não param de crescer. Nós 

cortamos as unhas e alguns dias depois temos 

de as cortar de novo, porque elas já estão 

grandes. 

Tu sabes quanto crescem as unhas num dia? 

Crescem 0,1 milímetros por dia, a não ser que 

sejas daquelas pessoas que têm o hábito 

muito feio de roer as unhas...  

Agora vamos fazer umas continhas para 

deixar a tua mãe de 

cabelo em pé: se 

deixasses crescer as 

unhas durante cinco 

anos, quanto iriam 

medir? Se multiplicares 0,1 

milímetros por 30 dias, saberás quantos 

milímetros as tuas unhas crescem por mês: 3 

milímetros. 

Um ano tem 12 meses, portanto, cinco anos 

são 60 meses. Então, é só multiplicar 3 

milímetros por 60. Resultado: 180 milímetros. 

Como 10 milímetros equivalem a um 

centímetro, as tuas unhas teriam "apenas" 18 

centímetros! 
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Como calcular o quadrado de um 

número… 

Sabemos que para 

calcular uma potência 

basta multiplicar a base o 

n.º de vezes do expoente, 

ou seja, por exemplo: 

42=4x4=16. 

No entanto Pitágoras 

conseguiu arranjar outra regra para calcular 

potências, baseando-se na soma de números 

ímpares.  

Exemplos:  

- o primeiro número ímpar é 1 então 12=1 

- os primeiros dois números ímpares são 1 e 3, 

então 22=1+3 

- os primeiros três números ímpares são 1, 3 e 

5, então 32=1+3+5 

- os primeiros quatro números ímpares são 1, 

3, 5 e 7, então 42=1+3+5+7 e assim 

sucessivamente. 

Se pretendêssemos calcular 92 teríamos que 

92=1+3+5+7+9+11+13+15+17=81 isto é, 92 é igual à 

soma dos primeiros 9 números ímpares. 

  

 

Pi é o número mais famoso da história 

universal e o seu nome próprio é o nome de 

uma letra grega ( ). Mas embora seja um 

número, não pode ser escrito com um número 

finito de algarismos. O   representa a razão 

entre o perímetro do círculo e a medida do 

diâmetro. O número   tem uma história 

fascinante que começou há cerca de 4000 

anos atrás.  

A altura de um elefante, da pata ao ombro, 

é igual a 2  diâmetro da pata. 

 

(adaptado de “Como abordar a comunicação escrita na aula 

de matemática”, Areal Editores, p. 130) 

 

 
 

 Uma das coisas mais difíceis quando 

se estuda matemática é decorar fórmulas! 

Sabes qual é uma das fórmulas matemáticas 

mais famosa de todas? É uma que se escreve 

assim: 2cmE = . 

Quem a inventou foi um físico e matemático 

genial chamado Albert Einstein. Ao ver um 

raio durante uma tempestade, ele decidiu 

estudar a luz. Então, descobriu que a energia 

(E) é igual à massa (m) multiplicada pela 

velocidade da luz (c) elevada ao quadrado. 

Complicado? Ainda vais ouvir falar muito 

dessa fórmula... 

Einstein também 

elaborou a Teoria 

da Relatividade. O 

mais engraçado é 

que Einstein foi 

uma criança problemática. Não falava até os 

3 anos, aos 7 não tirava boas notas na escola 

e aos 9 seus pais achavam que ele tinha 

problemas mentais. Às vezes, os génios 

demoram muito para serem compreendidos! 

 

http://www.canalkids.com.br/tecnologia/invencoes/energia.htm
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Os nomes dos elementos químicos têm 

diversas origens. Dez deles são muito antigos, 

8 têm o nome de corpos celestes, 10 referem-

se a seres mitológicos, 13 têm nomes de 

minerais, 9 têm a ver com a cor, 10 

mencionam o lugar geográfico onde foram 

encontrados, 14 referem-se ao País em que as 

descobertas foram feitas, 16 têm nomes de 

acordo com algumas caraterísticas do 

elemento e 14 têm o nomes de cientistas e os 

mais recentes, 6, têm a numeração em latim. 

 

 

 

Por que é que o milho das pipocas 

rebenta?  

O milho é muito duro e contém pequenas 

bolhas de ar no interior. Quando o milho 

aquece, o ar retido no interior dilata e ao 

expandir-se, aumenta mais de 20 vezes o seu 

volume. As moléculas do ar movimentam-se 

com rapidez e pressionam cada vez mais 

fortemente as paredes resistentes das 

pequenas bolhas, até que elas se rompem e 

os grãos de milho explodem em pipocas leves 

e macias. 
 
Por que é que o camarão fica vermelho 

quando é cozido? 

A cor vermelha é resultado de um grupo de 

pigmentos, conhecidos como carotenóides. 

Esses pigmentos tem uma função importante 

no organismo do animal, transformam-se em 

vitamina A e ajudam a proteger a 

membrana celular. Os carotenóides são os 

responsáveis pela coloração de certos frutos, 

como por exemplo a melancia e a cenoura. 

No caso do camarão e de outros crustáceos 

como a lagosta este pigmento está preso a 

uma proteína que quando aquecida é 

destruída mostrando a sua verdadeira cor. 

 

 

 
Descobre a saída do labirinto sabendo 

que só podes descer para um número menor 

ou subir para um número maior que o 

anterior. 

 

 

Entrada → 
 
 
 

 

 

Resolva a equação abaixo e tenha uma 
surpresa. 
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   ☺ Um aventureiro, conduzindo um balão 

de ar quente, perdeu-se no nevoeiro durante 

uma das suas viagens.  

Com a ausência de vento e o manter-se das 

condições atmosféricas, resolveu baixar a sua 

altitude, na esperança de, já perto do solo, 

conseguir obter algum ponto de referência ou 

qualquer outra ajuda na sua orientação.  

Já perto do solo, deteta um homem e 

continuando a baixar o balão, grita-lhe:  

- Oh amigo, podia-me dizer onde é que eu 

estou?  

O homem, olha para ele, pensa e depois diz:  

- O senhor? O senhor está no balão...  

Moral da história: O homem era 

Matemático: pensa antes de responder, o que 

responde está certo, e como muitas vezes 

acontece, o que responde não serve para 

nada... 

 

☺ Um professor de Matemática que era 

considerado um «crânio» foi interpelado por 

um aluno, que lhe colocou a seguinte 

questão:  

- Imagine que no ponto A tem um comboio 

que se desloca a 120Km/h e outro no ponto B 

que vai a 100Km/h.  

No ponto C está uma vaca precisamente em 

cima da linha. Calcule...  

O professor vira-se para o quadro e começa a 

escrever fórmulas e a fazer cálculos. Passados 

uns longos momentos, pára, vira-se para o 

aluno e pergunta-lhe:  

- Mas calculo o quê?  

Ao que o aluno lhe responde prontamente:  

- O susto da vaca. 

 

☺ Oração pré-exame de Química 

Pai Nox que estais nos sais 

Balanceada seja a vossa nomenclatura 

Venha a nox o vosso rénio 

Periódica seja a vossa vontade 

Assim no ferro como no sal. 

O pão nox de cada dia nos boroso 

Oxidai nossa valência 

Assim como oxidamos a quem nos tem 

Anidrido 

Não nos deixeis cair em oxi-redução 

E livrai-nos do sal. 

 

 

 

 

 
“O homem é a medida de todas as coisas”. 

Prótagoras (filósofo e matemático) 

 

"Por mais que dilatemos as nossas conceções 

para lá dos espaços imagináveis, tudo o que 

concebemos são átomos apenas, frente à 

realidade das coisas. É uma esfera infinita, 

cujo centro está em toda a parte, e a 

circunferência em parte alguma." 

Blaise Pascal, (1623-1662) 
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1. Alguns meses têm 30 dias, outros 31, 
Quantos meses tem 28 dias?   

  
2.Se um doutor te der 3 pílulas e te pede para 

tomar uma pílula a cada meia hora, em 
quanto tempo terás tomado todas as 
pílulas?   

  
3. Eu fui para a cama as 8h da noite. Dei 

corda ao despertador e pus o alarme para 
despertar as 9h da manhã. Quantas horas 
de sono tive antes de ser despertado pelo 
alarme?   

  
4. Divida 30 por meio e adicione 10. 

Quanto encontraste?   
  

5. Um fazendeiro tinha 17 ovelhas. Todas 
menos 9 morreram. Quantas ovelhas vivas 
ficaram?   

  
6. Se tiveres um fósforo e entrares num 

quarto FRIO e ESCURO, que tem um 
aquecedor a óleo, uma lâmpada a 
querosene e uma vela, qual acendes 
primeiro?   

  
7. Um homem constrói uma casa retangular 

com 4 paredes para o sul.  
 
 
 
8. Um urso aproxima-se da casa. Qual a cor do 

urso?   
  

9. Pega em 2 de 3 maçãs. Quantas tens 
agora? 

  
10. Quantos animais de cada espécie 

Moisés levou com ele na Arca? 
  

11. Se conduziu um autocarro para o Porto 
com 43 pessoas a bordo, parou na Póvoa 
para entrarem 7 pessoas e deixar 5 
passageiros e parou em Vila do Conde 
para deixar 8 passageiros e entrarem 
mais 4 e, finalmente, chega ao destino 2 
horas depois, qual o nome do motorista? 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Três homens querem atravessar um rio. O barco 

que possuem tem a capacidade máxima de 

150Kg. Eles pesam 50, 75 e 120Kg. Como podem 

atravessar sem afundar o barco? 

 

 

 

 

Vamos ver se os teus olhos não te traem! Os rostos 

abaixo formam uma série podendo ser ordenados 

do primeiro ao sexto de acordo com uma regra 

lógica. Olha bem 

e responde: Que regra é essa? 
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2     3 6  9 
5    6    7 
   2    4  
    1  8 2  
   8  4    
 4 9  3     
 5    1    
3    9    6 
9  1 5     8 

4  7 2  8    
1  6       
8       6 4 
   7 1  3   

2         
  5  4 2    

5 9       1 
      5  7 
   1  4 8  3 

8  6       
  5  8     
 3  1  5  7  
 6    4  3 2 
  4    9   

5 2  9    1  
 1  7  8  2  
    4  1   
      3  6 

 9     1  7 
   8    5  
  1  5 6    
 2    3    

5   2  7   8 
   6    4  
   4 6  9   
 5    9    
3  9     8  
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Bom Natal!   
Ciêmcias 

 
 
 
  
 
 

             

 

 

 

  

 

Os guarda-chuvas do João… 

 
 

Quantos guarda-chuvas tem o João 

se todos forem vermelhos exceto dois, todos 

forem azuis exceto dois e todos forem 

amarelos exceto dois? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árvores em fila… 

 

Tens 7 árvores para plantar. Elas precisam de 

ser plantadas em 6 filas com três árvores cada 

uma. Como fazes isso? 

 

 

Obs.: Uma árvore pode fazer parte de mais 

de uma fila. Por exemplo, a figura em baixo 

é uma vista superior de 5 árvores dispostas 

em duas filas com 3 árvores em cada fila. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               


