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SECRETARTA REGTONAL DE EDUCAçÃO, C|ÊNCIA E TECNOLOGTA
DIREçÃO REGIONAL DE EDUCAçÃO

Exmo/a. Senhor/a Delegado/a Escolar/ Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a do

Estabelecimento de Ensino;

Neste ano letivo, por iniciativa da Direção Regional de Educação da Madeira (DRE), decorrerá a

nível regional a7.? edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos (7CRJM), no dia 3 de março

de2023, em local a definir.

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

e competição de uma forma lúdica muito rica. Os jogos de equipa podem ainda favorecer o trabalho

cooperativo. A prática de jogos, em partiiular dos jogos de estratégia, de observação e de memorização,

contribui de forma articulada para o desenvolvimento de capacidades matemáticas e para o

desenvolvimento pessoal e social.

Dada a importância do 7.e Campeonato Regional de Jogos Matemáticos (7CRJM), que tanto

mais sucesso terá quanto maior for o envolvimento dos alunos e professores do 1.e ciclo do Ensino

Básico, informa-se V. Exa. que a equipa coordenadora deste projeto está disponível para se deslocar à

vossa escola (de acordo com a proposta de datas em anexo), para dinamizar uma Sessão Prática com os

alunos do vosso estabelecimento de ensino, com o intuito de divulgar os três jogos do TCRJM:

"Semáforo", "Gatos & Cães" e "Rastros" (30 minutos para cada jogo).

Para mais informações, poderão contactar a Comissão Organizadora do 7CRJM, através do

correio eletrónico: crjm@edu.madeira.gov.pt ou, ainda, a através do site do CRJM:

https://www. madeira.gov. pt/dre/crim ram

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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Assunto: Sessão Prática "Jogos

Matemáticos" para AIunos do 1.e ciclo

inserida no Projeto "Campeonato Regional

de Jogos Matemáticos" - 7CRJM.
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