
 

 

 

 Torres Vedras, 27 de setembro de 2017 

Exmo(a). Senhor(a) Diretor(a),  

 

A Associação Ludus, a Associação de Professores de Matemática, a Sociedade Portuguesa de 

Matemática e a Ciência Viva promovem anualmente, desde 2004, o Campeonato Nacional de Jogos 

Matemáticos. Neste ano letivo, decorre a 14.ª edição do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 

(CNJM14), e a final terá lugar no dia 16 de março de 2018, no Externato de Penafirme, em Torres 

Vedras. A atual edição do campeonato é organizada localmente pelo Externato de Penafirme e pela 

Câmara Municipal de Torres Vedras.  

Dada a importância desta atividade, que tanto mais sucesso terá quanto maior for o envolvimento 

dos alunos e professores do Ensino Básico e Ensino Secundário, vimos solicitar a V. Exa. a divulgação 

do conteúdo desta carta aos Coordenadores/Delegados do Departamento de Matemática e aos 

representantes dos Conselhos de Docentes do 1.º Ciclo.  

No CNJM14 disputar-se-ão seis jogos em que poderão participar alunos dos três ciclos do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário, de acordo com a tabela seguinte:  

 

 1º 
CEB 

2º 
CEB 

3º 
CEB 

Sec. 

Semáforo x    

Gatos & Cães x x     

Rastros x x x  

Produto  x x X 

Avanço   x X 

Flume    X 

 

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 

responsabilize pela divulgação dos jogos e pela seleção dos alunos que irão representar a Escola.  

 

 

 



 

 

 

O CNJM14 também é uma competição inclusiva! Esta competição encontra-se preparada para 

receber alunos com baixa visão ou cegueira que utilizem jogos adaptados. A distribuição dos jogos por 

faixa etária é a oficial. Mais informações acerca dos materiais adaptados podem ser obtidas 

contactando  Carlota Brazileiro (carlotadia@gmail.com).  

 

Todas as despesas relativas à participação dos alunos e professores neste campeonato (transporte, 

alimentação e alojamento, entre outras) serão da responsabilidade da Escola, que terá de encontrar 

os apoios necessários ao seu envolvimento nesta atividade. Será disponibilizado um almoço na cantina 

do Externato de Penafirme com um custo de 3 euros por pessoa (sopa, arroz de frango, salada, fruta e 

gelatina).  As informações sobre o alojamento estão disponíveis em https://cnjm14.wixsite.com/extp . 

 

A Escola deve efetuar a sua inscrição até ao dia 5 de janeiro de 2018, em 

https://goo.gl/forms/RkkedbHnnH52nyW63. Note que apenas são permitidas inscrições por Escola, e 

nunca por Agrupamento. 

 

Em anexo segue o cartaz e o livro de regras dos jogos. No mesmo endereço pode encontrar o 

regulamento, assim como outras informações sobre o campeonato.  

 

Informamos ainda que paralelamente ao campeonato decorrerá a competição “Inventa o teu 

jogo”. As informações relativas a esta competição podem ser encontradas em 

http://ludicum.org/cnjm/2017-2018-cnjm14. 

 

Para mais informações, poderão contactar-nos por correio eletrónico para 

cnjm14@penafirme.edu.pt. 

 

Contamos com a vossa participação!  

 

Com os melhores cumprimentos,  

 
A Comissão Organizadora Local do 

14.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 
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