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Exmo./a. Senhor/a Delegado/a Escolar; Senhor/a Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a
do Estabelecimento de Ensino;

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

decorrer, a nível regional, a 5.a edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos (5CRJM), no dia

26 de fevereiro de2O2I (em local a designar), para os alunos dos 1.e, 2.e e 3.e ciclos do ensino básico da

RAM.

Dada a importância do SCRJM, que tanto mais sucesso terá quanto maior for o envolvimento

dos alunos e professores dos L.e,2.e e 3.e ciclos do ensino básico, vimos solicitar a V. Exa. a divulgação

do conteúdo deste ofício aos docentes interessados do 1.e ciclo e/ou do Conselho de Disciplina de

Matemática dos 2.e e 3.e ciclos da sua escola.

No SCRJM, disputar-se-ão ao nível do L.e ciclo três jogos: "Semáforo", "Gatos & Cães" e

"Rastros"; ao nível do 2.s ciclo três jogos: "Gatos & Cães", "Rastros" e "Produto" e ao nível do 3.9 ciclo

três jogos: "Rastros", "Produto" e "Dominório".

Para a Final do 5CRJM, cada Escola pode inscrever somente um aluno por jogo e por nível de

ensino. Para que os alunos possam participar neste campeonato, é necessário que, em cada Escola, um

ou mais professores se responsabilizem pela divulgação dos jogos e pela seleção dos alunos que a irão

representar na Final do 5CRJM.

S. R.
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Os três melhores alunos de cada jogo e de cada ciclo poderão vir a participar, caso ocorra, e

seja logicamente viável, na Final do 16.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.

Se não for possível realizar uma final com todos os alunos finalistas presentes, devido à

situação provocada pela doença COVID-L9, será organizada uma final faseada por jogo, por ciclo, por

escola que assegure o cumprimento das orientações das autoridades de saúde, de acordo com o anexo.

Para efeitos de obtenção de mais informações, disponibiliza-se o link do site do CRJM, no qual

constam três moldes de propostas de projeto de "Jogos Matemáticos" que poderá ser útil na vossa

escola : http ://crim ram.wixsite.com/crim ram.

Para informações adicionais, poderão contactar a Comissão Organizadora do 5CRJM, através do

correio eletrónico: crim.ram @gmail.com.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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