Tipo de Jogo . Alquerque dos doze
Localização . no pavimento, num passadiço sobrelevado à
rua - Travessa de Sertório, em frente ao nº 3 - que conduz a
uma caixa de água do aqueduto de Évora
Descrição . trata-se de um tabuleiro de jogo marcado com
pequenas concavidades, dispostas em cinco linhas, cada
uma com cinco covas, num total de vinte e cinco
Cronologia . indeterminada
Matéria . granito
Dimensões (mm) . 260 x 255
in Catálogo, “Pedras que Jogam”, DM-FCUL, MC-CML

jogos matemáticos
3º Campeonato Nacional - Final
Palácio D. Manuel
Universidade de Évora

9 de Março de 2007

inscrição

Ex.mo Sr.
Presidente do Conselho Executivo
A Comissão Organizadora do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, em colaboração com a Associação de Professores de
Matemática (APM), a Associação Ludus (AL), a Universidade de Évora e a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), está a
organizar o 3º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM), a realizar no dia 9 de Março de 2007, no Palácio D. Manuel
em Évora.
Uma vez que, com este campeonato, pretendemos envolver alunos e professores do Ensino Básico e Ensino Secundário,
solicitamos a V. Exa a divulgação do conteúdo desta carta aos Coordenadores de Departamento de Matemática e/ou aos
representantes dos Conselhos de Docentes do 1º Ciclo.
Neste campeonato disputar-se-ão seis jogos em que poderão participar alunos dos três ciclos do Ensino Básico e ainda do Ensino
Secundário, de acordo com a seguinte tabela:

Jogos
Pontos e Quadrados
Semáforo
Ouri
Hex
Amazonas
Go

1º CEB

2º CEB

3º CEB

SEC

Cada escola poderá 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(m) pela divulgação dos jogos, bem como pela organização da primeira fase do campeonato, isto é, pela selecção
dos alunos que irão representar a escola.
As regras dos referidos jogos, o regulamento do campeonato e a ficha de inscrição encontram-se em http://ludicum.org
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
actividade, por exemplo junto da autarquia ou de outros patrocinadores.
A escola deverá fazer a sua inscrição até ao dia 15 de Dezembro de 2006, preenchendo a respectiva ficha ou fotocópia (basta
indicar os jogos em que pretende participar) e enviando-a para:
Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos
Departamento de Matemática, Universidade de Évora
Colégio Luís Verney, Rua Romão Ramalho, 59 7000-671 Évora
Nota: apenas são permitidas inscrições por escola e nunca por agrupamento
Todas as informações relativas a este campeonato estarão em http://ludicum.org
Contactos:
por via electrónica info@ludicum.org ou por via postal o endereço acima indicado
Com os melhores cumprimentos
A Comissão Organizadora

Ficha de Inscrição
Escola*:

Código de Estabelecimento*:
Fax*:

Telefone*:

e-mail*:

Morada*:
Localidade*:

Código-Postal*:

Professor responsável*:
Telefone*:

e-mail*:

* Preenchimento Obrigatório

Assinale com uma cruz (X) os jogos e os ciclos em que pretende inscrever-se:

Jogos
Pontos e Quadrados
Semáforo
Ouri
Hex
Amazonas
Go

1º CEB

2º CEB

3º CEB

SEC

Data: ______________________________________________
O Presidente do Conselho Executivo

_________________________________________________________
(assinatura, autenticada com selo branco)

Comissão Organizadora

Ludus

acarvalho@dem.isel.ipl.pt
fraga.ana@gmail.com
cps.carlos@gmail.com
abreualmiro@mail.telepac.pt
jpn@di.fc.ul.pt
jnsilva@cal.berkeley.edu
lsreis@esb.ucp.pt
mbb@uevora.pt
mtdossantos@gmail.com
pinfante@uevora.pt
smv@uevora.pt
teresa.caissotti@gmail.com

spm

SOCIEDADE

PORTUGUESA DE MATEMÁTICA

APM
Associação de Professores de Matemática

Ciência
Viva

AGÊNCIA NACIONAL
PARA A CULTURA
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Apoio

Todas as informações relativas a este campeonato estarão em http://ludicum.org
Contactos
e-mail: info@ludicum.org
Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos
Departamento de Matemática . Universidade de Évora
Colégio Luís Verney, Rua Romão Ramalho, 59 7000-671 Évora
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