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Exmo/a Senhor/a Diretor/a do Estabelecimento de Ensino/Diretor

Pedagógico/Presidente do Conselho Executivo;

No próximo ano letivo, por iniciativa da Direção Regional de Educação (DRE), irá

decorrer a nível regional a 4.e edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos I

Madeira (4CRJM lM), no dia L4 de fevereiro de 2020 (em local a designar), para alunos dos

1.e,2.e e 3.e Ciclos do Ensino Básico da RAM.

Dada a importância do 4CRJM, que tanto mais sucesso terá quanto maior for o

envolvimento dos alunos e professores dos 7.e,2.e e 3.e ciclos do Ensino Básico, solicita-se a

V. Exa. a divulgação do conteúdo deste ofício ao Conselho de Disciplina de Matemática dos

2.e e 3.e Ciclos da sua Escola.

No 4CRJM, disputar-se-ão, ao nível do 2.q ciclo. três jogos: "Gatos & Cães",

"Rastros" e "Produto" e ao níveldo 3.9 ciclotrês jogos: "Rastros", "Produto" e "Dorminório".

Para a Final do4CRJM, cada Escola pode inscreversomente um aluno por jogo. Para

que os alunos possam participar neste campeonato é necessário que, em cada Escola, um ou

mais professores se responsabilize pela divulgação dos jogos, bem como pela organização da

1.3 fase do campeonato, isto é, pela seleção dos alunos que irão representar a Escola na

g

Final do 4CRJM

Assim,

incluir o 4CRIM no Plano Anual de Atividades do Gruoo de Matemática da vossã Escola.
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modo a disponibilizar aos alunos dos 2.s e 3.s ciclos a oportunidade de participar no 4CRJM.

Assunto: 4.e Campeonato Regional de Jogos

Matemáticos - Madeira - 4CRJM I M

Ofício Circular n.e 5.0.0- 96/2019

Data: 06-06-20L9
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A dinamização dos jogos matemáticos pode ser realizada nas aulas de Matemática,

nas aulas de Apoio e/ou em Clubes de Matemática, de forma a partilhar junto dos alunos as

regras dos jogos e praticar regularmente.

Os três melhores alunos de cada jogo e de cada ciclo irão participar na Final do L6.s

Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (16CNJM) que se realizará em Portugal

Continental (em local e data a divulgar), iniciativa da responsabilidade da Associação Ludus,

da Associação de Professores de Matemática (APM), da Sociedade Portuguesa de

Matemática (SPM) e da Ciência Viva.

Para efeitos de obtenção de mais informações, disponibiliza-se o link do site do

CRJM, no q ual constam dois moldes de uma proposta de proieto de "Jogos Matemáticos"

que poderá ser útil à vossa escola: http://crimram.wixsite.com/crimram

Para informações adicionais, poderão contactar a Comissão Organizadora do

4CRJM, através do correio eletrónico: crim.ram@smail.com

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional
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(Marco Paulo Ramos Gomes)
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