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SECRETARIA RËGIONAL DE EDUCAçÃO
DIREçÁO REGIONAL DE EDUCAçÃO

Exmo/a. Sen hor/a Delegado/a Escolar/Presidente do Conselho Executivo/Di retor/a do

Estabelecimento de Ensino;

O Campeonato Regional de Jogos Matemáticos I Madeira (CRJM I M) é uma iniciativa da

Direção Regional de Educação (DRE), que teve início no ano letivo 2O|6/2OL7, com alunos do 1.s

ciclo do ensino básico e que neste ano letivo (20I8/2OI9) envolverá, também, alunos do 2.e ciclo

do ensino básico.

A 3.e edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos I Madeira (3CRJMIM)

realizar-se-á no dia 22 de fevereiro de 2019, em local a definir, e serão disputados três jogos para

o l-.9 ciclo ("Semáforo", "Gatos & Cães" e "Rastros") e três jogos para o 2.9 ciclo ("Gatos & Cães",

"Rastros" e "Produto").

Os três vencedores do 1.e ciclo e os três vencedores do 2.e ciclo terão a possibilidade de

representar a Região Autónoma da Madeira (RAM) na Final do 15.e Campeonato Nacional de

Jogos Matemáticos, que se realizará no dia 29 de marco, na Maia, iniciativa da responsabilidade

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

de Matemática (SPM) e a Ciência Viva.

O jogo matemático é um tipo de atividade que alia raciocínio, estratégia e reflexão com

desafio e competição de forma lúdica. Assim, o 3CRJM lM pretende promover o
desenvolvimento de competências matemáticas nomeadamente ao nível da concentração na

dinâmica de um jogo de tabuleiro; na visualização de sequências de jogadas (previsão de uma

sequência de ações); na ponderação e na avaliação de alternativas baseadas em processos de

decisão ("pensar primeiro, agir depois").
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Para que os alunos possam participar neste campeonato é necessário que, em cada
Escola, um ou mais professores se responsabilizem pela divulgação dos jogos, bem como pela

organização da L.a fase do campeonato, isto é, pela seleção dos alunos que irão representar a

Escola na Final do 3.s Campeonato Regional de Jogos Matemáticos.

Os docentes interessados em dinamizar os jogos na sua Escola que ainda não os

conheçam poderão solicitar a realização de uma Sessão Prática para alunos/professores da sua

Escola no site do 3CRJM: http://qimram.wixsite m/crimram- As Sessões Práticas decorrerão às

quartas-feiras no turno da tarde, de acordo com a disponibilidade da Comissão Organizadora do
3CRJM lM.

A inscrição da Escola na Final do 3.e Campeonato Regional de Jogos Matemáticos
(3CRJM lM) deverá ser efetuada até o dia 31 de outubro, através do link:
https://www.madeira. strutu ralDRE/Proietos

As informações relativas a esta competição, bem como ocartaz, as regras dos jogos e o
regulamento do campeonato, estão disponíveis no site do CRJM:

http ://crim ra m.wixsite.com/crim ram

Para informações adicionais, poderão contactar a equipa coordenadora através do
correio eletrónico: crim.ram @gmail.com

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional
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