CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II
SEÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS

Olimpíadas Canguru de Matemática 2022

O Concurso Canguru de Matemática é uma competição anual internacional destinada aos alunos do 3º ano
do Ensino Fundamental I à 3ª série do Ensino Médio.
A competição teve origem na França e é administrada globalmente pela Associação Canguru sem
Fronteiras (Association Kangourou sans Frontières - AKSF).
Os objetivos do Concurso Canguru de Matemática:
➢ Ampliar e incentivar a aquisição dos conhecimentos matemáticos;
➢ Contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem da Matemática em todos os níveis;
➢ Favorecer o estudo de maneira interessante e contextualizada, aproximando os alunos do universo da
Matemática;
➢ Desenvolver a capacidade dos alunos de obter realização e satisfação através da atividade intelectual.
Informações:
➢ Todos os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I à 3ª série do Ensino Médio já estão inscritos;
➢ Será realizado em fase única.
Obs: Enviaremos as orientações sobre a prova na Escolaweb.

Datas de aplicação das provas:
➢ 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental I será aplicado no dia 21 de março de 2022;
➢ 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II será aplicado no dia 21 de março de 2022;
➢ 1ª a 3ª série do Ensino Médio será aplicado no dia 17 de março de 2022.

Horário:
➢ Será aplicada no horário de cada turno, definidos pelas coordenações dos segmentos.

Benefícios:
➢ Relatório de desempenho individual dos alunos;
➢ Possibilidade de conquistar medalha e certificado;
➢ Preparação para as olimpíadas como OMDF, OBMEP e OBM, que são as
maiores Olimpíadas Brasileiras de matemática;
➢ Emoção de participar do maior concurso de conhecimento do mundo.

Seção de Apoio aos Projetos Educacionais

Material de estudo
Acesse o link para ter o material de estudos:
https://www.cangurudematematicabrasil.com.br/concurso/provas-anteriores.html
Qr code:

Níveis de provas:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nível P (Pre Ecolier) – alunos do 3º e 4º anos do EFI;
Nível E (Ecolier) – alunos do 5º e 6º anos do EFI e EFII, respectivamente;
Nível B (Benjamin) – alunos do 7º e 8º anos do EFII;
Nível C (Cadet) – alunos do 9º ano do EFII;
Nível J (Junior) – alunos da 1ª e 2ª séries do EM;
Nível S (Student) – alunos da 3ª série do EM.

Obs: O concurso canguru de matemática não dá direto a brevê, barreta ou bolsa de estudo.
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