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Mensagem aos participantes
Bem vindos à UTAD!
A final do 11.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM11) realiza-se em Vila Real,
no Campus Universitário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), no dia 6 de
março de 2015. Nesta edição participarão aproximadamente 1500 alunos de mais de 300 instituições de ensino de todo o país.
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. A atual edição do campeonato é organizada localmente por docentes do
Departamento de Matemática da UTAD, do Agrupamento de Escolas Diogo Cão e da Escola S/3
de S. Pedro.
No momento da chegada à UTAD, as escolas deverão dirigir-se à Nave dos Desportos, no piso 0,
para efetuarem o seu registo, entre as 8h30 e as 10h30. Alerta-se para a importância de se fazerem acompanhar do código da escola, a recolher previamente na página web da Ludus (http://
ludicum.org/cnjm/2014-2015-cnjm11). O processo de registo deve ser efetuado o mais cedo
possível, de modo a serem cumpridos os horários previstos.
Durante o período de registo, será entregue o saco de cada escola ao professor responsável. O
saco contém as t-shirts, os crachás que identificarão os jogadores e os professores acompanhantes, e informação diversa relativa ao CNJM11 e às entidades que se associaram a este campeonato.
Durante o dia 6 de março, a organização do CNJM11 disponibilizará informação sobre os espaços
de estacionamento para todos os veículos relacionados com o CNJM11. A entrada no Campus da
UTAD far-se-á por dois locais distintos (ver informação detalhada mais à frente) onde haverá um
vigilante que indicará o percurso a efetuar.
A comissão organizadora do CNJM11, em colaboração com a Reitoria e diversos departamentos
da UTAD, bem como de outras entidades que se associaram a este evento, oferece um programa
de atividades paralelas e de participação livre. Pretende-se que este dia seja um sucesso para
todos os participantes no CNJM11. A inscrição nas atividades paralelas deve ser efetuada até ao
dia 28 de fevereiro de 2015.
À semelhança dos anos anteriores, serão efetuadas fotografias e filmes do dia da final, que ficarão disponíveis na página da Ludus e no Facebook do evento.
Agradecemos desde já o empenho e a colaboração de todos os participantes e professores
acompanhantes, e esperamos que o CNJM11 seja do vosso agrado.
A Comissão Organizadora da Final do CNJM11
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Informações sobre
o campeonato
Horários
Receção: entre as 8h30 e as 10h30 			

(Nave dos Desportos; piso 0)

Eliminatórias: a partir das 8h30 				

(Nave dos Desportos; piso 0)

Almoço na cantina (se previsto): entre as 12h e as 14h

(Cantina da UTAD)

Finais: a partir das 14h 					

(Nave dos Desportos; piso 0)

Entrega de prémios: prevista para as 17h 		

(Complexo Pedagógico; anfiteatro 1.10)

Atividades paralelas: a partir das 10h 			

(vários locais do Campus da UTAD)

Camisolas e cartões de identificação
A cada jogo está associada uma cor. Todos os jogadores receberão uma camisola (t-shirt) de acordo com o esquema
seguinte e os elementos da organização usarão camisolas
brancas.
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Todos os jogadores receberão um cartão de identificação de acordo com o esquema seguinte.

Informações e procedimentos a seguir durante o campeonato
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•

Os alunos não podem jogar sem a camisola vestida e sem apresentarem o cartão de identificação;

•

Pede-se o favor de escreverem o nome do aluno e o contacto do professor responsável no
verso do respetivo cartão;

•

As finais, bem como todas as eliminatórias, terão lugar na Nave dos Desportos do Campus
da UTAD.

•

Os alunos devem ser encaminhados pelos professores acompanhantes aos Pontos de Encontro (Piso 0) do respetivo nível de ensino (1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário). A partir daqui
os alunos ficam em área reservada aos participantes, seguindo os professores para as áreas
de acesso geral (ver esquema da Área de jogo no interior da Nave dos Desportos pág. 13).

•

Após a realização do torneio, os alunos devem manter o cartão de identificação mas tirar a
camisola, indo para os Pontos de Entrega. Os participantes dos 1.º e 2.º Ciclos só poderão
abandonar o respetivo Ponto de Entrega com o professor responsável.

•

Os resultados das várias eliminatórias irão sendo anunciados nos locais de projeção, previamente anunciados.

•

Ficará apurado para a final o vencedor em cada torneio.

Outras informações
•

Existem várias casas de banho no piso 0 da Nave dos Desportos, onde se disputa o campeonato, e no Complexo Pedagógico, onde se realiza a entrega dos prémios e algumas atividades
paralelas.

•

Informações sobre as atividades paralelas, que decorrerão durante o dia do evento, acompanham este guia (Atividades paralelas pág. 15).

Vila Real

JOGOS
M AT E M Á T I CO S

11.º Campeonato Nacional

GCI - UTAD

6 março 2015
UTAD
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Como chegar a Vila Real
e ao Campus da UTAD
Chegar a Vila Real de transporte público
Para viajar de transporte público para Vila Real, existem as seguintes redes de autocarros:
Auto Viação do Tâmega 		

(GPS: 41.299115, -7.749215; tel: 259 322 928)

Citi Express 			

(GPS: 41.299053, -7.746101; tel: 259 327 761)

Rede Expressos 			

(GPS: 41.299115, -7.749215; tel: 962 060 655)

Rodonorte 			

(GPS: 41.299188, -7.747022; tel: 259 340 710)

Em Vila Real, os terminais estão situados próximo do centro. Existem táxis e paragens de autocarro dos Transportes Urbanos de Vila Real – CORGOBUS que poderá utilizar para chegar ao Campus
da UTAD. Dentro do Campus, as deslocações entre os edifícios que acomodarão as atividades do
CNJM11 são curtas e todos os edifícios afetos ao evento estão devidamente assinalados.

Chegar a Vila Real de transporte privado
Para viajar de transporte privado para Vila Real, apresentamos nos mapas seguintes uma descrição detalhada do percurso até ao Campus da UTAD e à Nave dos Desportos, onde decorrerá
a final do campeonato.
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Seguindo pela A24
(vindo de norte)

Seguindo pela A24
(vindo de sul)

Seguindo pela A4
(vindo de norte)

Seguindo pela IP4/A4
(vindo de sul)

O local da final do CNJM11
Os jogos da final do CNJM11 decorrerão na Nave dos Desportos da UTAD (GPS: 41.283265,
-7.744987). Nas fotos seguintes pode visualizar-se o interior e exterior deste edifício. Apresenta-se também um mapa com a localização da nave desportiva no Campus Universitário.

Imagens do exterior da Nave dos Desportos da UTAD

Imagens do interior da Nave dos Desportos da UTAD
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estacionamento autocarros
cantina/bares
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Mapa com a localização da nave desportiva no Campus Universitário

Área de jogo no interior da Nave dos Desportos
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Alimentação e alojamento
Alimentação
A organização do CNJM11 disponibiliza um almoço na cantina da UTAD (GPS: 41.289598,
-7.736471) com um custo de 3 euros por pessoa.
Na receção do CNJM11 serão levantados, pelos professores responsáveis, os sacos com documentação e material referente ao campeonato. Estes incluem as senhas de alimentação, nos casos em que as escolas as solicitaram, com as quais poderão usufruir de uma refeição na cantina.
O almoço inclui sopa, um prato principal, sobremesa e uma bebida de máquina.
O transporte entre a Nave dos Desportos e a cantina da UTAD será assegurado pela organização.
Entre as 12h e as 14h um autocarro irá efetuar esse trajeto com uma periodicidade de 5 minutos.
Para além da cantina, no Campus da UTAD existem outros bares onde se pode almoçar (ver
mapa).

Alojamento
Será disponibilizado algum alojamento pelas seguintes entidades, que terá de ser reservado na
inscrição efetuada pela escola:
•

Quartel do Regimento de Infantaria Nº13, Vila Real;

•

Agrupamento de Escolas Diogo Cão (Ginásio e Pavilhão Gimnodesportivo), Vila Real;

•

Nervir (Auditório), Vila Real;

•

Seminário de Vila Real;

•

Escola Profissional do Rodo, Régua.

As condições e preços do alojamento e pequeno almoço serão apresentados às escolas interessadas.
Poderá ainda consultar outros alojamentos na página da Câmara Municipal de Vila Real.
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Atividades paralelas
Nome da Atividade

Público-alvo

Duração

Horário

Local

nº máx.
de part.

A Matemática na Economia
do dia-a-dia

3º Ciclo /
Secundário

50 min

10h/11h
14h/15h

F2.18
Ed. C. Florestais

20

Acidentes em meio escolar
– como atuar?

3º Ciclo /
Secundário

45 min

10h30/14h30

A definir

15

Biorritmos e relaxamento

1º e 2º Ciclo

45 min

10h30/14h30

A definir

15

Ciência ou Magia

3º Ciclo /
Secundário

50 min

11h/15h

F3.2
Ed. C. Florestais

15

Circo Matemático

Todos

n.a.

10h às 17h

Nave dos
Desportos

n.a.

Como funcionam os submarinos?

1º e 2º Ciclo

50 min

14h

F3.2
Ed. C. Florestais

15

E se o coração parar de
bater?

3º Ciclo /
Secundário

45 min

10h30/14h30

A definir

15

Espelhos e luz

1º e 2º Ciclo

50 min

15h

F3.8
Ed. C. Florestais

15

Facepainting

Todos

n.a.

10h às 17h

Nave dos
Desportos

n.a.

20

Todos

50 min

10h/14h

Centro de
Acolhimento e
de Interpretação do Jardim
Botânico

Museu de Geologia
(Exposição Permanente)

3º Ciclo /
Secundário

50 min

10h/15h

Ed. Geociências

20

Museu de Geologia
(Exposição Temporária)

3º Ciclo /
Secundário

50 min

11h/14h

Ed. Geociências

20

O ciclo da Água

3º Ciclo

50 min

14h

Geociências

20

O mundo cor-de-rosa das
micobactérias

1º Ciclo

45 min

15h/15h50

Lab. 2.11
Ed. C. Agrárias

20

O Planeta Terra e a água de
mãos dadas

2º Ciclo

50 min

10h

Geociências

20

1º e 2º Ciclo

45 min

10h30/14h30

A definir

15

50 min

11h
14h/15h

A definir

20

Jardim Botânico

O que são os sinais vitais?
Origamis

Todos

Outras
informações

Condicionada pelas
condições
meteorológicas

15

Nome da Atividade
Porque está a saúde nas
nossas mãos? Vem descobrir!

Duração

Horário

Local

nº máx.
de part.

1º Ciclo

45 min

14h/14h50

Lab. 2.11
Ed. C. Agrárias

20

Prova de orientação

Percursos
para
1º / 2º Ciclo;
3º Ciclo;
Secundário

50 min

10h às 12h

Nave dos
Desportos

Equipas
de 3 a 5

Qual a espessura do teu
cabelo?

3º Ciclo /
Secundário

50 min

10h/14h

F3.8
Ed. C. Florestais

15

Robótica

3º Ciclo /
Secundário

45 min

10h/11h
14h/15h

A definir

20

Ruído e música

1º e 2º Ciclo

50 min

10h/11h

F3.1
Ed. C. Florestais

15

Torre de escalada
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Público-alvo

Todos

n.a.

9h30 às 17h

A definir

n.a.

Uma Química Divertida

1º e 2º Ciclo

50 min

14h/15h

Lab. 3.05
Comp. Pedagógico
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Vibrações e ondas

3º Ciclo /
Secundário

50 min

15h

F3.1
Ed. C. Florestais

15

Outras
informações

Condicionada pelas
condições
meteorológicas

Condicionada pelas
condições
meteorológicas

Contactos e endereços
importantes
CNJM11
Em caso de dúvidas ou problemas contactar:
•

Organização do CNJM11: cnjm11@utad.pt

•

Professor Luís Roçadas – 962415496

•

Email do CNJM11: cnjm11@utad.pt

•

Sites do CNJM11: ludicum.org/cnjm/2014-2015-cnjm11

•

Sites do CNJM11: http://www.apm.pt/portal/index.php?id=212814

•

Página do facebook: www.facebook.com/events/370951096418727

Outros contactos
•

Farmácia mais próxima: Farmácia Araucária, Vila Real, tel: 259 325 428
http://farmaciadeservico.com/farmacia-araucaria

•

Bombeiros: Bombeiros Voluntários de Vila Real Cruz Branca, tel: 259 340 900

•

Turismo de Vila Real: www.cm-vilareal.pt/animacao-e-turismo/posto-de-turismo.html

•

Turismo do Douro: www.douro-turismo.pt

•

Rede Expressos: www.rede-expressos.pt

•

Rede de Transportes Rodonorte: www.rodonorte.pt

•

Auto Viação do Tâmega: www.avtamega.pt

•

Citi Express: www.citiexpress.eu

•

Transportes Urbanos de Vila Real: www.corgobus.pt

•

NERVIR - Associação Empresarial de Vila Real: www.nervir.pt
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Organização, promoção
e patrocínios
Organização
Entidade organizadora: UTAD

Promoção
Entidades promotoras: Associação de Professores de Matemática
Associação Ludus
Ciência Viva
Sociedade Portuguesa de Professores de Matemática

Patrocínios
Entidades patrocinadoras:

Câmara Municipal de Vila Real
Ciência Viva
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Corgobus

Luduscience

Nervir

Texas Instruments

G R U P O

corgobus
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