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Dia Internacional do Pi

· 14 de Março · 10.00 > 18.00

Que número é este? Qual a sua história? Afinal onde anda o π nos nossos dias?

Neste dia celebramos o tão aclamado π e desafiamo-lo a conhecer a sua história, descobrir as suas

aplicações, explorar o Pavilhão do Conhecimento com os olhos postos no π e construir porta-chaves,
crachás, origami ou impressões 3D.

AUDITÓRIO
11.00 e 12.00

2.º e 3.º ciclo do ensino básico • ensino secundário • público geral ››› requer inscrição

MathGurl – Desafios matemáticos que te vão enlouquecer
A MathGurl, Inês Guimarães, desdramatiza a matemática e mostra o seu lado mais divertido.
Embarque numa viagem até aos primórdios desta ciência e aceite os desafios da MathGurl.
Deixe os preconceitos matemáticos de lado e junte-se à conversa com esta youtuber e
comunicadora de ciência.

PISO 0
10.00 > 12.00 e 14.00 > 18.00

Painel

π

“Para o infinito e mais além”: assim se escreve o π, sem repetições ou padrões. Escolha um
algarismo, preencha o painel e faça parte do nosso π. Até onde conseguiremos chegar?

ÁREA EXPOSITIVA
11.00, 14.00, 15.15 e 16.30

Às voltas no

πvilhão

Visite o Pavilhão do Conhecimento com os olhos postos no π. De calculadora e régua
desvendaremos os segredos da matemática de Arquimedes escondidos nos módulos.

10.00 > 18.00

Na pele de Arquimedes

Desde a antiguidade que se conhecia a existência do número π. Com simples cálculos
é possível verificar como babilónios, gregos ou egípcios calculavam o seu valor.
Viaje até 250 a.C. e aprenda como Arquimedes calculava o valor do π.
Até que casa decimal consegue calcular o seu π?

Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva
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Dia Internacional do Pi

· 14 de Março · 10.00 > 18.00

DÒING
10.00 > 18.00

Postais

π

Elabore um postal digital alusivo ao π realçando um dos algarismos da sua sequência,
e envie esse postal para os seus amigos.

Crachás

π

Na nossa oficina poderá criar o seu crachá do π!

O meu

π

Tecido, madeira, cartão? Deixe-se levar pela sua imaginação e construa maquetas do π
com materiais diversos.

Origami do

π

3 dobras? 14 dobras? 15 dobras?
Dobrar, dobrar e dobrar… quantas dobras teremos que fazer para produzir um π?

Origami do

π

3 dobras? 14 dobras? 15 dobras?
Dobrar, dobrar e dobrar… quantas dobras teremos que fazer para produzir um π?

π chaves

E se pudesse ter o π sempre consigo? Nas chaves de casa, do carro, do cacifo…
Construa um porta-chaves inspirado no π e leve-o para todo o lado.

12.00 e 18.00

π em 3D

Venha dar forma ao π e compreender em que consiste a tecnologia de impressão 3D.

Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva
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