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Portimão, 23 de novembro de 2014 

 

Ex.mo(a) Senhor(a) 

Diretor(a) de Escola / Presidente da CAP do Agrupamento de Escolas 

 

Assunto: Divulgação do 6º Campeonato de Jogos Matemáticos Al-Andaluz 

 

A iniciativa Jogos de Tabuleiro Al-Andaluz, que se iniciou em 2009/2010, terá a sexta edição 

no presente ano letivo, sob a designação de Campeonato de Jogos de Matemática Al-Andaluz, 

e é destinada às escolas públicas e privadas do 1º, 2º e 3º ciclos e secundárias de todo o Algarve, 

contando com uma categoria destinada a alunos com necessidades educativas especiais. 

Este ano a organização será partilhada pela Associação de Professores de Matemática, núcleo 

do Algarve, Associação Ludus e Delegação Regional Sul e Ilhas da Sociedade Portuguesa de 

Matemática, bem como pelo Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo, em Portimão. 

A competição disputar-se-á em duas fases, numa primeira, organizada e com critérios definidos 

pela escola, serão selecionados os alunos que representarão cada estabelecimento na segunda 

fase, a qual corresponde à final do campeonato. Esta realizar-se-á no dia 20 de fevereiro de 

2015, no Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo, em Portimão. 

Teríamos a maior satisfação de que a vossa escola pudesse enviar alunos para disputar este 

campeonato. 

Estaremos disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir relativas às regras 

dos jogos, ao regulamento, o qual segue em anexo, através do endereço 

cjm.al.andaluz@gmail.com ou no sítio https://sites.google.com/a/silvessul.com/cjm-a l-

andaluz/. 

Agradecemos antecipadamente toda a divulgação que esta iniciativa possa merecer na vossa 

Escola, nomeadamente, junto dos docentes de matemática dos vários ciclos, bem como junto 

dos docentes de ensino especial que acompanhem alunos do 2º e 3º ciclos. 

Finalmente, ficaríamos muito honrados se V. Ex.ª prestigiasse esta iniciativa com a sua presença, 

durante a realização do campeonato e na Cerimónia de Encerramento. 

 

Com os melhores cumprimentos 

Pela Comissão Organizadora 

Luís Bernardino 
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