
 

Carta aos Pais – II Torneio Nacional de Damas e 

Inteligência Emocional 

Caros Responsáveis, 

A nossa escola convida aos alunos do 2° ao 5º ano do Ensino Fundamental I e aos 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio para 

participarem do II Torneio Nacional de Damas e Inteligência Emocional, em 

modalidade digital.  

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 a atividades para estudo de estratégias e 

habilidades, como controle de impulsividade, gerenciamento de recursos e tomada de 

decisão.  

 

Infelizmente, os jogos de violência se tornaram muito populares nesta atual geração 

de crianças e adolescentes e, por vezes, contribuem para sintomas de agressividade e 

isolamento da criança/adolescente para com família. Por isso, acreditamos ser urgente 

apresentarmos a eles jogos digitais, com tecnologia 3D, que sejam desafiantes e 

interessantes, dentro de uma linguagem visual que estão habituados, porém sem a 

violência estressante e viciante dos games modernos. 



 

INSCRIÇÃO DOS ALUNOS 

Cada aluno deverá acessar o site https://jogosdearena.com/login para fazer  

seu cadastro. Eles poderão acessar a plataforma do torneio de qualquer local com 

internet, via computador ou celular. 

Durante a inscrição, será necessário que os alunos estejam de posse do Código da 

Escola para que consigam finalizá-lo. O Código de nossa Escola é  

 

 

A inscrição não será validada se houverem erros na digitação do código pelo 

aluno. É necessário inserir exatamente todos os caracteres que constam no código 

prestando atenção em letras maiúsculas, minúsculas e no hífem (-), se houver. 

No site, os alunos também acessarão as dicas de estratégias e habilidades 

desenvolvidas pelo professor Alexandre Giannico Borges, estudioso de jogos de 

tabuleiro e mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela 

Universidade de São Paulo.   

 

PREMIAÇÃO 

Os oito melhores colocados 

nas duas categorias 

levarão os seguintes 

prêmios.  

     

 

Categoria Infantil 

 (2° ao 5° ano do E.F) 

Categoria Juvenil  

(6° ano do EF ao 3° do E.M.) 

1° lugar: 1 Smartphone Samsung + 

1 medalha e 1 troféu para a escola. 

1° lugar: 1 Smartphone Samsung + 

1 medalha e 1 troféu para a escola. 

2° e 3° lugar: medalha + troféu para 

a escola. 

2° e 3° lugar: medalha + troféu para 

a escola. 
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https://jogosdearena.com/login


 

Do 4° ao 8° lugar: medalha do 

torneio nacional. 

Do 4° ao 8° lugar: medalha do 

torneio nacional. 

 

Observação: Os prêmios serão enviados em nome da direção escolar para evento de 

premiação interna na escola. 

 

CRONOGRAMA DO TORNEIO 

A fase classificatória será em duas etapas. A primeira etapa, 28 e 29 de agosto 

(sábado e domingo), de onde serão classificados os 50% melhores colocados no 

ranking de pontuação para a segunda etapa, 12 de setembro. 

Os 32 alunos mais bem colocados na segunda etapa (16 alunos da categoria infantil e 

16 alunos da categoria juvenil), serão convidados a participarem das oitavas de final, 

no dia 26/09 (domingo). 

A partir das oitavas de final, as partidas serão únicas e eliminatórias. Veja tabela 

completa abaixo:  

 

Fase classificatória: Categoria Infantil e categoria Juvenil 

Etapa 1 Etapa2 

28/08 - 10h às 12h Classificados 50% dos jogadores com 



 

melhores pontuação na Etapa 1 

29/08 - 14h às 16h 12/09 - 14h às 16h 

Observação: O sistema identifica o código do jogador e sua categoria de inscrição: 

Infantil ou Juvenil. 

 

Oitavas de final: Eliminatórias - Categoria Infantil e categoria Juvenil 

Data Arena 

26/09 Cidade Proibida da China 

*Tabela de classificados e horário no site www.jogosdearena.com  

ATENÇÃO: a partir das Oitavas de Final, o jogador classificado deverá estar 

conectado na plataforma com seu login e senha à disposição do sistema com pelo 

menos 15 minutos de antecedência do horário de início de sua partida. Em caso de 

atraso, ou não comparecimento ou abandono da partida, o sistema irá desclassificar 

automaticamente o jogador. 

 

Quartas de final: Eliminatórias - Categoria Infantil e categoria Juvenil 

Data Arena 

03/10 Egito Antigo 

*Tabela de classificados e horário no site www.jogosdearena.com  

 

Data de divulgação das chaves para as Semifinais: 06/09/2021 

 

Semifinais: 10 de outubro (sábado) - Arena:  Templo do Olimpo 

Categoria Infantil Categoria Juvenil 

10h - 1º lugar x 4º lugar 14h - 1º lugar x 4º lugar 

11h - 2º lugar x 3º lugar 15h - 2º lugar x 3º lugar 

*Transmissão ao vivo. 
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Final do torneio: 16 de outubro (domingo) - Arena: Coliseu de Roma 

Categoria Infantil Categoria Juvenil 

Disputa do 3º lugar: 10h Disputa do 3º lugar: 10h30 

Disputa do 1º lugar às 14h  
(transmissão ao vivo via Youtube) 

Disputa do 1º lugar às 14h30 
(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 habilidades 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, 

Jesus M. Martinez 
Diretor Pedagógico 

 

 

 


