
3º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 

 

Horários  

Eliminatórias: a partir das 10h 

Entrega das merendas: apenas ao professor responsável entre as 12h e as 14h no refeitório 

do Colégio Luís Verney (ver mapa em anexo). Cada merenda inclui uma sandes de queijo, uma 

sandes de fiambre, duas peças de fruta, um sumo e duas águas. 

Final: às 14h 

Entrega de prémios: prevista para as 16h30min 

 

Sobre o Campeonato 

• Os alunos não podem jogar sem a camisola vestida e sem apresentarem o crachá.  

• Escrever o nome dos alunos no verso do respectivo crachá. 

• Os alunos devem aguardar junto aos Pontos de Encontro, cada aluno deve estar no 

seu nível de ensino (1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e secundário), até que um monitor os 

leve para competir. 

• Após terem realizado o seu torneio, os alunos devem manter o crachá mas tirar a 

camisola, e não voltar para o ponto de encontro. 

• Os resultados das várias eliminatórias vão sendo anunciados nos plasmas junto ao 

Palácio.  

• Ficarão apurados para a final os dois primeiros alunos em cada torneio, 

podendo ser repescados o 3º e 4º classificados. A informação dos repescados será 

dada no final de todas as eliminatórias. 

 

Actividades 

• Exposição “Matemática em Jogo” no Mercado Municipal junto ao Palácio (ver mapa em 

anexo), com entrada gratuita 

• Peddy paper organizado pelo Departamento de Desporto da Universidade de Évora para 

dar a conhecer a cidade de Évora aos participantes no Campeonato. Os professores 

responsáveis terão de autorizar a participação dos alunos nesta actividade. Os 

organizadores do peddy paper encontram-se junto à entrada do Palácio. 

• Aulas de aeróbica organizadas pelo Departamento de Desporto da Universidade de 

Évora a decorrer no Jardim Municipal junto ao Palácio. 

• Diversas actividades para os alunos do 1º ciclo a decorrerem nas ruínas do Jardim 

Público organizadas por alunas do curso de Psicologia da Universidade de Évora. 

• Estudos e questionários a serem aplicados durante o dia. 

 

 



Outros 

• Em caso de dúvidas ou problemas contactar Prof. Paulo Infante 965411196 ou    

Prof. Jorge Nuno Silva 917498833. 

• Informações diversas sobre restaurantes e locais a visitarem distribuídas no saco do 

professor responsável. 

• Existem casas de banho no Jardim Público, junto ao Palácio, no Mercado Municipal, no 

Colégio Luís Verney e no Rossio de S. Brás (ver mapa em anexo). 

 

Código dos crachás 
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