Participação no 15º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 2019

Realizou-se na passada sexta-feira, dia 29 de
março de 2019, a final da 15ª edição do Campeonato
Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM 15) na cidade
da Maia, no Pavilhão Municipal de Pedrouços 13, em
frente à escola-sede do Agrupamento Escolas de
Pedrouços.
O Campeonato foi organizado pela Associação
LUDUS, pela Sociedade Portuguesa de Matemática,
pela Associação de Professores de Matemática, e
apoiado pelo programa Ciência Viva. Esta 15.ª edição
foi organizada localmente pelo Agrupamento de
Escolas de Pedrouços, com a colaboração da Câmara
Municipal da Maia.
Nesta edição do CNJM participaram 1865 alunos de 372 instituições escolares
de Portugal Continental e das Ilhas dos Açores e Madeira e uma escola de Cabo Verde.
Paralelamente aos jogos, decorrem diversas atividades lúdicas e desportivas.
Os participantes foram selecionados, previamente, em torneios locais, realizados
nas escolas.
Na edição deste ano representaram o Agrupamento um grupo de nove alunos:


Do 1º ciclo:
no jogo “Semáforo” -Gonçalo Malaia do 4º ano de Alvite
no jogo “Rastros” – Diana Lopes do 4º ano de Alvite e
no jogo “Gatos e Cães” – Maria Pereira Pais do 3º C de
Moimenta da Beira



Do 2º ciclo:
no jogo “Gatos e Cães” - Tiago Prelado do 6º B
no jogo “Produto” - Alexandre Lopes do 6º C e
no jogo “Rastros” “Francisco Carvalho do 5º A



Do 3º ciclo:
no jogo “Produto” – Duarte Antunes do 7º C
no jogo “Rastros” – Simão Santos do 8ºC e
no jogo “Avanço ” – Miguel Teixeira do 8º D

Os alunos do nosso Agrupamento participaram com muito empenho e
entusiasmo na realização de todos os jogos. De salientar que o aluno Francisco
Carvalho obteve o terceiro lugar, a nível nacional, no jogo “Rastos”.
Muitos parabéns a todos os participantes!!
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