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Gostas de
Matemática?
És aluno do
3º ciclo ou do
Ensino
Secundário?
Vê os cursos
que
preparámos
para ti neste
ano letivo!
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Inscreve
Inscreve-te!

20 de Outubro

16 de Março

Geo quê?!? - Introdução à aplicação gratuita GeoGebra!

O preço do uso do capital alheio

Nelson Chibeles Martins

Lourdes Afonso

- O que é o GeoGebra e onde encontrar esta aplicação
- Traçar retas, circunferências, polígonos, etc...
- Introdução à Geometria no Plano recorrendo-se ao GeoGebra.

Quando adquires ou investes num produto bancário és confrontado com
noções como taxa de juro, capital, equivalência entre taxas de juro,
capitalização e atualização financeiras, rendas financeiras.
Utilizando a linguagem dos financeiros, vem aprender a efetuar alguns cálculos
acerca do preço do uso do capital alheio.

24 de Novembro

Wanna be EXCELent?

ClubeMath

- Introdução à folha de cálculo Excel
- Operações elementares no Excel
- Resolução de equações no Excel
- Algumas funções mais complexas

4 de Maio

Amortização de um Empréstimo
Lourdes Afonso
Quando contrais um empréstimo bancário, é importante que compreendas
noções como taxa de juro, capital em divida, prazo, reembolso e prestação.
Vem aprender a calcular o valor da prestação que te permitirá liquidar o
empréstimo, de acordo com as condições contratadas.

12 de Janeiro

Twice EXCELent!

INSCRIÇÕES

Nelson Chibeles Martins
- Aplicações à Estatística
- Manipulação de grande número de dados
- Gráficos variados

REGULAMENTO E PREÇÁRIO
- Inscrições até 15 dias antes da data do curso
- Prioridade aos Associados do ClubeMath

16 de Fevereiro

A Economia-Matemática na formação dos preços
Marta Faias
Como se formam os preços dos bens que consumimos (laranjas, iogurtes,
massa, livros, etc.)? Em primeiro lugar, apresentaremos os conceitos da
economia-matemática que explicam como se formam os preços. De seguida
fazemos uma experiência que consiste na simulação de um mercado onde tu
podes ser um comprador ou um vendedor e o objetivo é conseguires o melhor
negócio.
Esta experiência vai mudar a tua maneira de fazer compras.

- Vagas Limitadas
- Cursos a funcionar a partir de 10 alunos
- 1º Curso – Oferta aos Associados do ClubeMath
- Inscrições em http://questionarios.fct.unl.pt/index.php?sid=89221&lang=pt
- Associados ClubeMath: 5€

- Não Associados: 15€
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