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                       Teresina (PI), setembro de 2020. 

Aos Pais ou Responsáveis 

   A olimpíada Canguru de Matemática  sem Fronteiras é um concurso anual internacional de Matemática. A sua 

promoção é de iniciativa da Associação Canguru sem Fronteiras, uma associação de âmbito internacional que congrega 

personalidades ligadas à Matemática em diversos países. . 

  A proposta pedagógica do Colégio CPI traz como uma das suas principais premissas, o estímulo e o incentivo aos 

alunos a partir do Ensino Fundamental – Anos Iniciais até o Ensino Médio para que os mesmos participem de olimpíadas 

das diversas áreas do conhecimento. Entendemos que dessa forma estamos contribuindo na construção do conhecimento 

e tornando nossos alunos cada vez mais competitivos. 

  Neste contexto, vimos, por meio deste, comunicar ao nosso público que nossos alunos estarão participando da 

OLIMPIADA CANGURU DE MATEMÁTICA – EDIÇÃO 2020. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 A olimpíada é voltada para alunos dos segmentos relacionados no quadro abaixo; 

NIVEL DE ENSINO NIVEL  ANO/SÉRIE 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais  P  3º Ano e 4º Ano 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais E 5º Ano  

Ensino Fundamental – Anos Finais  E 6º Ano  

Ensino Fundamental – Anos Finais  B 7º e 8º Ano 

Ensino Fundamental – Anos Finais  C 9º Ano  

Ensino Médio  J 1ª e 2ª Séries  

Ensino Médio  S 3ª Série  

 

 Todos os alunos da Escola já estão devidamente cadastrados na Olimpíada; 

 A Olimpíada é uma excelente oportunidade para os alunos testarem seus conhecimentos em Matemática; 

 Ressaltamos que 70% da prova de matemática do ENEM envolve conteúdos trabalhados no Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais e Finais. Por isso, a Matemática é determinante no resultado deste exame. Portanto é necessário que todos os 

alunos participem deste evento Internacional. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 Dia 07 e/ou 08 de Outubro de 2020 (Quarta-feira ou Quinta-feira); 

 Horário: A partir das 7h a Prova já estará disponível; 

IMPORTANTE: Após acessar a prova o aluno terá 1h 40 min para finalizar a mesma. 

PARA ACESSAR A PROVA DA OLIMPÍADA 

1º Passo – Entrar no site da olimpíada canguru   www.cangurudematematicabrasil.com.br (Usar a Google chrome na sua 

versão mais atualizada) 

2º Passo – Fazer login na área do aluno (Entrar em contato com a Coordenação da Escola para obter login e senha) 

3º Passo – Fazer download da Prova – em seguida resolver as questões; 

4º Passo – Cadastrar suas respostas 

A Direção. 
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