
Matemática e Arte – Apresentação de Posters 

 

No programa do ProfMat2008 está previsto um espaço para 

apresentação de posters sobre projectos que tenham sido 

desenvolvidos no âmbito do Ano Temático Matemática e 

Arte.  

Assim, a Comissão Organizadora do ProfMat2008, em 

conjunto com os Núcleos Regionais de Aveiro (núcleo 

organizador do Ano Temático) e do Porto, vem solicitar 

a participação dos colegas nesta iniciativa de partilha de experiências e actividades 

que certamente irá constituir uma oportunidade de aprendizagem para todos.  

Os posters devem ser elaborados usando o modelo disponível. No cabeçalho deste 

modelo, existem 3 colunas: a coluna da esquerda está fixa (isto é, não deve ser 

alterada) e contém o logótipo do Matemática e Arte; a coluna da direita deve conter 

o logótipo da escola, por cima do logótipo da APM (a localização deste logótipo está 

fixa); a coluna do meio deve conter a identificação da escola e dos nomes dos 

professores responsáveis pela elaboração do poster/desenvolvimento do projecto 

apresentado, acompanhados pelos contactos de e-mail respectivos. Os endereços 

de e-mail que forem indicados são aqueles que serão utilizados para comunicação 

entre a Comissão Organizadora do ProfMat2008 e os colegas proponentes dos 

posters, nomeadamente para confirmação da recepção das propostas e para a 

sugestão de reformulações aos mesmos. 

Pretende-se que os posters descrevam de forma clara as experiências neles 

relatadas, através do uso de textos e de imagens. Em particular, e segundo o 

modelo disponível, a primeira caixa de texto servirá precisamente para esse 

propósito. As caixas de texto e de imagem disponibilizadas no modelo do poster 

servem apenas de ilustração e podem ser alteradas. 

O texto incluído no poster deve ser elaborado tendo em consideração que o poster 

será impresso em tamanho A0. As imagens utilizadas devem vir acompanhadas por 

uma legenda que as descreva no contexto do projecto apresentado. As imagens 

devem ter uma resolução adequada à impressão em tamanho A0.  

 



Além disto, sugere-se que cada poster contenha uma pequena reflexão sobre as 

experiências que ele retrata, por exemplo, em termos das aprendizagens e/ou 

atitudes dos alunos face à Matemática ou do desenvolvimento profissional dos 

professores envolvidos nos projectos respectivos. 

As propostas de posters devem ser submetidas para porto@apm.pt até ao dia 1 de 

Julho de 2008, de forma a que possa ser dado feedback a todos os posters 

propostos e a que as suas versões finais (resultantes de eventuais reformulações 

que sejam solicitadas para aumentar a qualidade dos posters propostos) possam 

ser enviadas para impressão até ao dia 15 de Julho de 2008. 

Indicações para apresentação do poster  

1. O poster deve ser apresentado no diapositivo disponível para o efeito. Trata-

se de um diapositivo de Power-Point ;  

2. Não deve ser alterada a disposição pré-formatada, uma vez que está já 

preparado em proporção para uma impressão em A0 (1.26mx89.95cm);  

3. O tamanho e o tipo de letra também não devem ser alterados;  

4. O logótipo da escola deve ser inserido no espaço indicado para o efeito, no 

cabeçalho.  

5. Podem ser alterados os tamanhos dos espaços para texto e para imagem;  

6. Uma vez introduzido o texto e as imagens, o ficheiro deverá ser gravado 

com o nome da escola e submetido por correio electrónico para 

porto@apm.pt, até ao dia 1 de Julho de 2008. As versões finais terão que 

ser enviadas para impressão até ao dia 15 de Julho de 2008. 

Quaisquer dúvidas a este respeito devem ser colocadas para o endereço electrónico 

acima indicado. 


