
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
COCEU – Coordenadoria dos CEUs 

OLIMPÍADA DO 
TABULEIRO 



A Olimpíada do Tabuleiro é um evento promovido pela 
equipe responsável pelo Programa Jogos de Tabuleiro, 
da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 
 
Trata-se de uma ação em alusão à XXXII Olimpíada da 
era moderna, que ocorrerá em 2021 na cidade de 
Tóquio, no Japão. 
 
O objetivo é incentivar a aprendizagem e prática dos 
jogos trabalhados no Programa de uma maneira lúdica 
e pedagógica, integrando aspectos matemáticos, 
históricos, culturais, técnicos e incentivo à pesquisa. 
 
A ação ocorrerá em todo o mês de agosto de 2021, 
sendo amplamente divulgada nas unidades 
educacionais da Rede Municipal de São Paulo. 
 
Estudantes e educadores poderão participar, 
concorrendo a medalhas em cada etapa (como atletas 
da Olimpíada). As escolas participarão compondo um 
Quadro de Medalhas (como as nações na Olimpíada). 
 
Ao final, muito mais que medalhas, a Olimpíada do 
Tabuleiro oferecerá muita diversão e aprendizagem! 
 
Todos estão convidados a participar!   
 

SME/COCEU, 2021 



RESUMO 

 Ao todo, serão 9 ETAPAS, sendo cinco fixas, uma 
surpresa e três extras; 
 

 Cada uma ocorrerá em datas pré-estabelecidas; 
 

 Serão atribuídas pontuações em cada uma delas, 
que, ao final do prazo estabelecido, culminará em 
uma classificação; 
 

 Poderão participar estudantes e educadores das 
Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino 
de São Paulo; 
 

 Serão distribuídas medalhas aos participantes com 
maiores pontuações em cada etapa; 
 

 As Unidades Educacionais estarão participando 
dentro do Quadro de Medalhas, que será atualizado 
ao término de cada etapa; 
 

 Todas as etapas ocorrerão em plataformas online, 
gratuitas e de fácil acesso aos participantes. 
 

Confira os detalhes nas páginas seguintes 
 

 



Categorias: 
 

A: Estudantes da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino 
Fundamental 

B: Estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

C: Estudantes do EJA, CIEJA, Ensino Médio (EMEFMs) e 
Educadores da RME 

 
 

Premiação: 
 
Medalhas aos 5 maiores pontuadores de cada categoria 
em cada etapa. 
 
 

Quadro de Medalhas: 
 
Para compor o Quadro de Medalhas das Unidades 
Educacionais, serão considerados apenas os 3 primeiros 
colocados em cada categoria de cada etapa (medalhas 
de ouro, prata e bronze). 



Datas: de 02 a 08 de agosto 
Tema: Conhecimentos Técnicos e 
Práticos dos Jogos de Tabuleiro 
Link de acesso (será aberto às 00h01 do 
dia 02/08/2021): 

https://bit.ly/OT1etapa 

ETAPA 

Datas: de 09 a 15 de agosto 
Tema: Conhecimentos Matemáticos 
dos Jogos de Tabuleiro 
Link de acesso (será aberto às 00h01 do 
dia 09/08/2021): 

https://bit.ly/OT2etapa  

ETAPA 

IMPORTANTE:  
Os participantes poderão responder as questões em QUALQUER 
DIA e HORÁRIO dentro do prazo informado. Só poderão participar 
uma vez em cada etapa. Quem enviar mais de um formulário, terá 
como pontuação a alcançada no 1º envio. 
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Datas: de 16 a 22 de agosto 
Tema: Conhecimentos Históricos, 
Geográficos e Culturais dos Jogos de 
Tabuleiro 
Link de acesso (será aberto às 00h01 do 
dia 16/08/2021): 

https://bit.ly/OT3etapa 
ETAPA 

de 23 a 29 de agosto 
Conhecimentos Linguísticos dos 

Jogos de Tabuleiro 
(será aberto às 00h01 do 

dia 23/08/2021)

https://bit.ly/OT4etapa  
 

 
 

 

ETAPA 

IMPORTANTE:  
Os participantes poderão responder as questões em QUALQUER 
DIA e HORÁRIO dentro do prazo informado. Só poderão participar 
uma vez em cada etapa. Quem enviar mais de um formulário, terá 
como pontuação a alcançada no 1º envio. 
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Datas: de 30 a 31 de agosto 
Tema: Conhecimentos Gerais dos 
Jogos de Tabuleiro 
Link de acesso (será aberto às 00h01 
do dia 30/08/2021): 

https://bit.ly/OT5etapa  

ETAPA 

Datas: serão divulgadas nos 
formulários das etapas fixas 
Tema: Outros jogos de 
tabuleiros, jogos modernos, 
eletrônicos, desafios e tarefas. 
Links de acesso: serão divulgados 
nos formulários das etapas fixas 

 
 

 
 

 
IMPORTANTE:  
Os participantes poderão responder as questões em QUALQUER 
DIA e HORÁRIO dentro do prazo informado. Só poderão participar 
uma vez em cada etapa. Quem enviar mais de um formulário, terá 
como pontuação a alcançada no 1º envio. 
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Datas: será divulgada no 
facebook da Secretaria Municipal 
de Educação, e será dado apenas 
24 horas para sua resolução:  
https://www.facebook.com/Edu
caPrefSP  
Tema: SURPRESA. 
Links de acesso: será divulgado 
no Facebook da Secretaria 
Municipal de Educação. 
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Todas as medalhas do evento serão enviadas às 
Unidades Educacionais no mês de setembro, para 
entrega aos estudantes e educadores premiados. 

A coordenação do Programa Jogos de Tabuleiro da 
SME-SP reserva-se ao direito de intervir/decidir sobre 
qualquer situação que não esteja prevista nesse 
caderno, assim como possíveis alterações de datas 
devido a fatores extraordinários, com a prévia 
divulgação à RME. 
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QUADRO DE MEDALHAS: 

O quadro de medalhas poderá ser consultado a 
qualquer momento através do link: 

http://bit.ly/QuadroMedalhasOT  

A atualização do Quadro de Medalhas será feita em até 
dois dias após o término de cada etapa. 
 
Os critérios de ordenação do Quadro de Medalhas são: 
1º) Quantidade de medalhas de Ouro; 
2º) Quantidade de medalhas de Prata; 
3º) Quantidade de medalhas de Bronze; 
4º) Quantidade de medalhistas na 4ª colocação; 
5º) Quantidade de medalhistas na 5ª colocação. 
 
Persistindo o empate, será dada vantagem à Unidade 
Educacional com maior quantidade de estudantes e 
educadores participantes da ação. 
 
Receberão medalhas as dez Unidades Educacionais 
melhor classificadas ao final das 9 etapas. 
 
 
 

http://bit.ly/QuadroMedalhasOT


ACOMPANHEM AS INFORMAÇÕES 

DO PROGRAMA JOGOS DE TABULEIRO: 
 

PORTAL DA SME: 
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/coceu 

/programa-jogos-de-tabuleiro/  
  

 

FACEBOOK:  
@EducaPrefSP  

https://www.facebook.com/EducaPrefSP  

 

E-MAIL: 
jogosdetabuleirosme@gmail.com  

 

WHATS APP: 
3396-0493  
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Secretário Municipal de Educação 

Fernando Padula Novaes 
 
 
 

Coordenadora dos CEUs 

Maria de Fátima de Brum Cavalheiro 
 
 
 

Diretora de Divisão 

Lilian Tavares Dias 
 
 
 

Responsável pelo Programa Jogos de Tabuleiro 

Marcos Renato Cezar 

 


