Torneio Nacional de Damas
Caros Responsáveis,
A nossa escola convida aos alunos do 2° ao 9° ano do Ensino Fundamental para participarem do Torneio
Nacional de Damas, em modalidade digital, que será realizado online nos dias 24 e 25 de Outubro (sábado
e domingo). O objetivo dessa ação é levar engajamento social aos alunos nesse momento de
distanciamento das vivências presenciais. Além do torneio eles terão acesso a uma plataforma de jogos
de tabuleiro e também terão acesso a atividades para estudo de estratégias e habilidades, como controle
de impulsividade, gerenciamento de recursos, como o tempo e emoções e planejamento e tomada de
decisão.

É uma forma de levarmos a eles conteúdos saudáveis dentro do ambiente digital e da linguagem que eles
gostam, que são jogos e desafios. Por isso, acreditamos ser importante apresentar a eles jogos de
tabuleiro interessantes, como alternativa aos jogos de violência que, infelizmente se tornou muito
popular nesta atual geração de crianças e adolescentes e que sabemos contribuir para agressividade e
também isolamento dos alunos.
Os interessados em participar do torneio deverão solicitar seu código de acesso através do e-mail:
gisellebini.colegiofloresta@gmail.com
Cada aluno receberá um acesso individual à plataforma digital de jogos, onde não terão comunicação
direta entre si, por uma questão de segurança. Mais informações, como regulamento, cronograma de
horários e premiação detalhada estão disponíveis em: www.torneiodedamas.com.br

No site, os alunos também acessarão as dicas de estratégias e habilidades, fruto de uma parceria do
programa Mente Inovadora e o trabalho do professor Alexandre Giannico Borges, estudioso de jogos de
tabuleiro e mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo.
A primeira etapa, 24 e 25 de outubro (sábado e domingo), será por pontos corridos. Os 12 alunos mais
bem colocados, 6 do Fundamental I e 6 do Fundamental II, serão convidados a participarem da etapa
final, nos dias 31/10 e 01/11 (sábado e domingo).
Eles poderão acessar a plataforma do torneio de qualquer local com internet, via computador ou celular.

Premiação: para os melhores colocados - troféu para a escola, medalhas e kits de jogos de tabuleiro para
jogar em família. O primeiro colocado, em cada categoria, receberá um smartphone Samsung A31.

Cronograma do Torneio
Etapa Classificatória:
Alunos do Ensino Fundamental I (2° ao 5° ano)
Dia 24/10 – manhã: 8h30 às 10h e tarde: 14h às 15h30.
Dia 25/10 – manhã: 8h30 às 10h e tarde: 14h às 15h30.
Alunos do Fundamental II (6° ao 9° ano)
Dia 24/10 – manhã: 10h30 às 12h e tarde: 16h às 17h30.
Dia 24/10 – manhã: 10h30 às 12h e tarde: 16h às 17h30.

Semifinais: 31 de outubro (sábado)
Fundamental 1

Fundamental 2

10h - 1° lugar x 4° lugar.

14h - 1° lugar x 4° lugar.

11h - 2° lugar x 3° lugar.

15h - 2° lugar x 3° lugar.

Final do torneio: 01 de novembro (domingo)
Fundamental 1

Fundamental 2

Disputa do 3° lugar: 10h

Disputa do 3° lugar: 10h30

Disputa do 1° lugar às 14h

Disputa do 1° lugar às 14h30h

(transmissão ao vivo via Youtube)

(transmissão ao vivo via Youtube)

Por fim, o aprender a ganhar e perder, o respeito ao outro, a responsabilidade pelas suas ações e o
conhecimento de si são habilidade que o torneio pretende desenvolver nos estudantes, e o papel da
família nesse processo é acompanhar e estimular juntos.

Contamos com a sua participação e incentivo.
Atenciosamente,
A direção escolar.

