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        Convite - Dia Internacional da Matemática 2020  

Estimado(a) Professor(a),  
 
          Nos próximos dias 27 e 28 de novembro terá lugar a 40.ª Assembleia Geral da UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura). Nesta reunião será 
discutida a proclamação de um dia especial para celebrar a Matemática em todas as suas 
formas. Se a moção for aprovada - e tudo leva a crer que o seja - o dia 14 de março de 2020 será 
oficialmente o primeiro «Dia Internacional da Matemática» (https://www.idm314.org/). A cada 
ano, a IMU (União Internacional de Matemática) irá escolher um tema e dinamizar atividades 
um pouco por todo o mundo. Para 2020, o tema será «A Matemática está em toda a parte».  
 
A SPM associou-se a este projeto desde a primeira hora, numa altura em que ainda parecia 
distante a possibilidade da UNESCO vir a oficializar um dia internacional da Matemática, tendo 
desempenhado um papel muito ativo no seu desenvolvimento.  
 
Porquê a escolha do dia 14 de março? Na nomenclatura anglo-saxónica, o dia 13 de abril 
escreve-se 3/14, os primeiros algarismos da expansão decimal do número pi. Esta é a única 
combinação das três primeiras casas decimais de pi que podem referir-se a uma data, já que o 
dia 31 de abril não existe.  Por razões históricas, não existe nada nem ninguém que possa 
simbolizar mais o caráter universal da Matemática do que este número. Para além desse facto, 
já existe uma tradição – a que Portugal não foge - de celebrar neste dia o "dia do pi" com a 
organização de atividades matemáticas diversas.  
 
Vimos agora convidá-lo - e à Escola a que pertence - a juntar-se a estas comemorações, 
preenchendo o formulário disponível no link que se indica mais abaixo, no caso de estar 
envolvido numa qualquer celebração ligada à Matemática no próximo dia 14 de março. Por se 
pretender criar um mapa mundial das diferentes atividades, este formulário está redigido em 
língua inglesa, mas pode ser respondido em português.  Nesta altura basta uma breve síntese 
do evento, que poderá ser mais detalhada no futuro. 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch0M-3WcSPQgsj4ILyt9cTHn9uQT85dfvmGSRwjaBq9N00Pg/viewform 
 
                                                         Juntos, faremos um grande «Dia Internacional da Matemática»! 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Filipe Oliveira 
Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática 
 
Fabio Chalub  
Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática 
Membro da Comissão de Gestão do Dia Internacional da Matemática 
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