
A final dos CNJM5

Caros Colegas

A final do Quinto Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM5) realiza-se no próximo

dia 13 de Março no Pavilhão Desportivo no 1 da Universidade da Beira Interior (UBI). Contamos

com a presença de 1400 alunos, representando 277 escolas.

Face ao elevado número de participantes e professores acompanhantes, pedimos a vossa atenção

para as indicações em permanente actualização na página dos jogos:

www.ludicum.org/cnjm/cnjm5

À chegada ao local dos jogos as escolas inscritas devem fazer o seu registo. Este processo terá

ińıcio às 9 horas e terminará às 11h30m. No entanto, aconselhamos que planeiem a chegada para

tão cedo quanto posśıvel. No registo serão distribúıdos os kits de participação de cada escola,

onde constam uma t-shirt e um cartão identificativo por cada aluno participante. Lembramos que

cada escola poderá registar um aluno por cada ciclo de cnsino e jogo, de acordo com a inscrição

já efectuada. Não é necessário que as escolas nos comuniquem previamente quais os nomes dos

alunos participantes. Os torneios no dia da final terão ińıcio às 10 horas e prevemos que terminem

pelas 16h30m. A sessão de entrega dos prémios realizar-se-á no mesmo pavilhão às 17 horas.

A comissão organizadora, em colaboração com vários departamentos da UBI, irá oferecer um

programa paralelo de actividades, de forma a que todos os alunos e professores tenham um dia

bem passado.

O transporte e alojamento dos alunos e professores é da responsabilidade de cada escola parti-

cipante. Alertamos para o facto de estarem definidos dois percursos distintos para chegar ao local

dos jogos - um destinado a carros ligeiros e outro a autocarros. Os mapas e indicações destes dois

percursos irão estar brevemente dispońıveis na página dos jogos. Existirá ainda uma sinalética

associada ao CNJM5 em vários locais da cidade da Covilhã.

A todos os alunos participantes, bem como a um professor acompanhante por escola, serão

distribúıdos sacos com diversos provimentos alimentares para o dia da final.

Como sempre, estaremos dispońıveis para esclarecer qualquer dúvida através do endereço

cnjm5@mat.ubi.pt

Agradecemos o vosso empenho e interesse neste evento e esperamos que todos passem connosco

um dia inesquećıvel.

A comissão organizadora do CNJM5
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