
 

 
Provas decorrem em ambiente digital multiplataforma entre os dias 4 e 18 de julho  

Campeonato Nacional Multipli 2020 regressa em formato online 

para premiar craques da tabuada  
 

Após a interrupção motivada pela crise pandémica da COVID-19 neste ano letivo 2019/2020, a terceira 

edição do Campeonato Nacional Multipli está de regresso num formato 100% online, e irá decorrer entre os 

dias 4 e 18 de julho para premiar os craques da tabuada. O Campeonato destina-se a crianças dos 3.º, 4.º, 

5.º e 6.º anos do ensino básico, que são convidadas a explorar a sua destreza e cálculo mental, e que neste 

novo formato o poderão fazer num ambiente multiplataforma de acesso livre, através da renovada app 

"Multipli Minute", disponível para computador em http://minute.multipli.pt, e para dispositivos móveis com o 

sistema operativo iOS e Android.  

A iniciativa, promovida pelo Politécnico de Leiria em parceria com a Alfiii - criadora de jogos lúdico-didáticos 

100% originais –, com o apoio da Associação de Professores de Matemática, da Sociedade Portuguesa de 

Matemática e da Associação Ludus, baseia-se no jogo de cartas Multipli, criado pela Alfiii, que agora se 

apresenta sob a forma de um aplicativo multiplataforma, o "Multipli Minute", fruto da colaboração com a 

Caixa Mágica, Ardózia e Kotostudios. O objetivo do Campeonato passa por potenciar nos participantes o 

desenvolvimento do pensamento lógico e dos conhecimentos relativos à tabuada, fomentar o interesse dos 

alunos pela matemática, e estimular a componente lúdica ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

«No ano passado, o Campeonato Nacional Multipli andou de lés a lés pelo País fora, incluindo ilhas, 

envolvendo mais de 5.000 alunos e 154 escolas do ensino básico, e, neste ano letivo, tínhamos em curso, 

na primeira fase desta edição, diversas atividades dinamizadas presencialmente em escolas de norte a sul 

do País e ilhas», recorda a organização do Campeonato Nacional de Multipli. «Estabelecemos contacto 

direto com cerca de 2.500 alunos e professores, oriundos de mais de 30 escolas, mas os planos desta 

edição foram subitamente interrompidos pela crise pandémica, a poucos dias de realizarmos a semifinal dos 

Açores». A organização pretende agora «minimizar os efeitos da Covid-19 na vida das crianças, e por isso 

reunimos esforços e procurámos novas formas de disponibilizar o jogo Multipli de forma mais acessível a 

todos, nas circunstâncias atuais». 

O ponto de partida para esta nova configuração do Campeonato foi a reformulação da app “Multipli Minute", 

já existente, que agora é gratuita e conta já com uma versão web que permite aos concorrentes treinar no 

computador com a ajuda do Cristas, a mascote do Grupo Crédito Agrícola, e dos miniclips em vídeo “1 

Minuto Mutipli por dia”. A app agora disponibilizada num modelo de software e hardware independente já 

tinha sido premiada pelo ComKids em 2015, na categoria de Apps para Educação, e assume-se agora 

como mais um recurso educativo e de brain training acessível a todos, e que assume especial relevo na 

ambição de que o Campeonato passe, em edições futuras, a combinar as duas vertentes, online e 

encontros presenciais. 

Composto por sete semifinais regionais, o Campeonato Nacional de Multipli vai realizar provas para 

concorrentes do Algarve, Alentejo, Área Metropolitana de Lisboa, Centro e Norte, Região Autónoma da 

Madeira e Região Autónoma dos Açores, entre os dias 4 e 12 de julho. O regulamento* atualizado e o 

formulário para novas inscrições já estão disponíveis no site oficial, que dadas as circunstâncias 

excecionais, nesta edição especial, podem ser feitas pelos professores, por outros responsáveis das 

escolas, e agora também pelos próprios encarregados de educação. 

Cada prova do Campeonato conta com 200 vagas, 50 para cada um dos anos de escolaridade em 

competição (3.º, 4.º, 5.º e 6.º), e os alunos que alcancem os sete primeiros lugares na classificação do seu 

ano de escolaridade e respectiva região, ficam automaticamente inscritos na grande final, que se joga no 

dia 18 de julho, e terá prémios para os primeiros três classificados de cada ano de escolaridade. Os 
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vencedores do primeiro lugar de cada ano serão premiados com um pacote de férias em família nas regiões 

de Portugal, aos segundos lugares (em cada ano) é oferecido um computador portátil; e os terceiros lugares 

(em cada ano) ganham uma câmara Go Pro, além de 12 kits Multipli para as 12 Escolas, cujos alunos, de 

todos os anos escolares abrangidos, fiquem nos primeiros três lugares. 

«Ao desafiarmos os mais pequenos a entrar nesta competição a nível nacional, e com a entrega destes 

prémios, apenas possíveis com o patrocínio do Grupo Crédito Agrícola, pretende-se estimular o gosto pela 

matemática e mostrar o seu lado mais divertido. A possibilidade de realizar rondas em diversas regiões 

permite-nos ainda alargar a abrangência do Campeonato, potenciando um maior número de participantes e 

obter um impacto social positivo cada vez maior com esta ferramenta lúdico-didática acessível a todos», 

refere a organização.  

*O regulamento pode ser consultado online no site do Campeonato Nacional Multipli, em 

https://campeonato.multipli.pt/.  

Leiria, 24 de junho de 2020  

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

João Alves da Costa * 939 234 511 * 244 859 130 * jac@midlandcom.pt 

Patrícia Rocha * 939 230 020 * 244 859 130 * pr@midlandcom.pt 
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