Prémio Ciência Viva Educação 2020
atribuído ao Campeonato Nacional
de Jogos Matemáticos

O Prémio Ciência Viva Educação 2020 distingue o Campeonato
Nacional de Jogos Matemáticos por promover de forma lúdica a
concentração e o raciocínio lógico, essenciais para a aprendizagem da
Matemática, e pelos seus esforços de inclusão social, visíveis na
criação de uma categoria para alunos cegos e amblíopes.
Esta iniciativa é organizada conjuntamente pela Associação Ludus, a
Sociedade Portuguesa de Matemática e a Associação de Professores
de Matemática.
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Mais sobre o Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos
O Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM) é organizado
conjuntamente pela Associação Ludus, a Sociedade Portuguesa de
Matemática e a Associação de Professores de Matemática, que
assumem rotativamente a sua coordenação. Esta iniciativa teve início
em 2004 e resultou da iniciativa de um grupo de investigadores e
professores de Matemática, liderado por Jorge Nuno Silva,
investigador do Centro Interuniversitário para a História da Ciência e
da Tecnologia.
A prática de jogos matemáticos é um instrumento para promover de
forma lúdica a concentração e o raciocínio lógicos, essenciais para a
aprendizagem da Matemática.
A final do CNJM envolve todos os anos cerca de 2000 participantes,
entre alunos com idades entre os 6 e os 18 anos, professores
acompanhantes e elementos da organização. No entanto, o número
de jovens envolvidos no projeto é muito superior, uma vez que a
preparação para a participação na final envolve a realização de
eliminatórias nas escolas, abrangendo milhares de jovens em todo o
país. O projeto promove também a inclusão social, integrando uma
categoria para alunos cegos e amblíopes, para a qual foram criados
jogos de tabuleiro especialmente adaptados.
Da página do Ciência Viva

A cerimónia de entrega dos prémios Ciência Viva 2020 decorreu no
Pavilhão do Conhecimento na tarde do dia 27 de novembro.
Para além do prémio na categoria de Educação atribuído ao CNJM, foi
ainda distinguido o projeto 2' Minutos para Mudar de Vida, na
categoria Media, tendo o Grande Prémio Ciência Viva 2020 distinguido
Alexandre Quintanilha "pela sua ação notável na promoção da
cultura científica enquanto professor, investigador e divulgador nas
áreas da biofísica e fisiologia celular" e pela "defesa da tomada de
decisões baseadas no conhecimento que tem caracterizado a sua
participação em debates públicos e na comunicação social."

Cerimónia de entrega de prémios
Nesta cerimónia a APM esteve representada pela sua presidente,
Lurdes Figueiral que, juntamente com Jorge Nuno Silva e João Araújo,
respetivamente presidentes da Ludus e da SPM, receberam o galardão
e o prémio monetário no valor de 5.000,00€ atribuído ao CNJM.
A cerimónia foi transmitida pelo canal youtube do Ciência Viva.

A Direção da APM agradece à Teresa Santos e à Ana Fraga
(do núcleo regional de Aveiro da APM) todo o empenho e
qualidade que, ao longo destes anos, têm dado à participação
da APM no CNJM, como representantes da Associação na
organização do Campeonato.
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