
Concurso: Canguru Matemático 

 
Na próxima quinta-feira, dia 19 de Março, irá decorrer na nossa 
Escola mais uma edição do concurso “Canguru Matemático”, 
uma prova internacional de Matemática. 
 
A Associação Canguru sem Fronteiras é uma associação de carácter 
internacional que reúne personalidades do mundo da matemática de 
47 países.  
O seu objetivo é promover a divulgação da matemática elementar por 
todos os meios ao seu alcance e, em particular, pela organização anual 
do Concurso Canguru Matemático sem Fronteiras, que terá lugar no 
mesmo dia em todos os países participantes. Pretende-se, deste 
modo, estimular e motivar o maior número possível de alunos para a 
matemática. 
 
Em Portugal a organização deste concurso está a cargo do 
Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra (FCTUC), com o apoio da Sociedade 
Portuguesa de Matemática (SPM). 
 
O Concurso consiste numa única prova realizada no mesmo dia em 
todas as Escolas.  
O Concurso apresenta-se em várias categorias, de acordo com as 
idades dos alunos: 

 Categoria Benjamim (para alunos dos 7.º e 8.º anos de 
escolaridade); 

 Categoria Cadete (para alunos do 9.º ano de escolaridade); 

 Categoria Júnior (para alunos dos 10.º e 11.º anos de escolaridade); 

 Categoria Estudante (para alunos do 12.º ano de escolaridade). 
 
As provas são individuais com duração de 1h30min. Não é permitido o 
uso de máquinas de calcular ou de computador. Os alunos respondem 

http://www.mathkang.org/


no enunciado da prova a 15, 24 ou 30 questões de escolha múltipla 
com dificuldade crescente (mediante o tipo de prova). 
 
A Comissão do Canguru divulga na sua página o nome dos alunos com 
a melhor classificação de duas formas: 

 os nomes de todos os alunos que conseguirem as 10 melhores 
classificações em cada uma das categorias por escola; 

 os nomes dos alunos classificados nos primeiros lugares em cada 
uma das categorias a nível nacional e o nome da escola. 

 
Serão atribuídos prémios a nível de escola aos primeiros classificados 
em cada categoria e ainda diplomas a todos os participantes. 
 

As inscrições podem ser feitas até 3ªfeira, dia 17 de março, 
junto de um professor do Departamento de Matemática. 
 
A sala de realização da prova será divulgada atempadamente. 
 
 

PARTICIPA!! 
 
 
 

A Coordenadora do Departamento 8: 
 

                                                               Paula Decq Mota 
Mais informações em: 

 


