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

Estabelecimento de Ensino;

O Campeonato Regional de Jogos MatemáticoslMadeira (CRJM) é uma iniciativa da

Direção Regional de Educação (DRE), que, no presente ano letivo (202L/2022), envolverá

alunos do 1.e, 2.e e 3.e ciclos do ensino básico e do ensino secundário.

A 6.e edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos I Madeira (6CRJM),

realizar-se-á de forma faseada, nos dias 9 de fevereiro (as eliminatórias do 1.e ciclo), 14 de

fevereiro (as eliminatórias do 2.s e 3.e ciclos do ensino básico, bem como as do ensino

secundário) e no dia 18 de fevereiro (a final com os vencedores de cada um dos ciclos e do

ensino secundário), no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

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

desafio e competição de uma forma lúdica muito rica. Assim, o 6CRJM 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 ("pensor primeiro, agir depois"l.
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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.e fase do campeonato, isto é, pela seleção dos alunos que irão representar a

Escola na Final do 6CRJM.

Os docentes interessados em dinamizar os jogos na sua escola, e que ainda não os

conheçam, poderão solicitar por correio eletrónico (crim@edu.madeira.gov.pt) a realização de

uma Sessão Prática presencial para alunos/professores da sua Escola e/ou uma Sessão Prática

on-line na plataforma Teams. As Sessões Práticas decorrerão às segundas ou quartas-feiras, de

acordo com a disponibilidade da Comissão Organizadora do 6CRJM.

No site do 6CRJM (https://www.madeira.gov.ptldre/crim.ram) estão disponíveis vídeos

exemplificativos de alternativa aos jogos matemáticos com peças, bem como os tabuleiros para

imprimir e jogar com lápis e papel dos diversos jogos do 6CRJM.

A inscrição da Escola na Final do 6.e Campeonato Regional de Jogos Matemáticos

(6CRJM) deverá ser efetuada até o dia 29 de outubro e está disponível no seguinte link:

https://u rl.sratis/0puWtl

ou no site do CRJM: https://www.madeira

As informações relativas a esta competição, bem como o cartaz, as regras dos jogos e o

regulamento do campeonato, estão disponíveis no site do campeonato.

Para informações adicionais, poderão contactar a equipa coordenadora através do

correio eletrónico: crim @edu.madeira.gov.pt

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

â44
(Marco Paulo Ramos Gomes)
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