
 

 
 

  

 

 

Teresina, (PI), 12 de Março  de 2020. 

OLIMPÍADA CANGURU DE MATEMÁTICA  

                     A olimpíada Canguru de Matemática é uma competição de nível internacional que 

ocorre anualmente e é destinada aos alunos do 8º e 9º Ano do Ensino Fundamental – Anos Finais.  É 

a maior competição internacional de Matemática do mundo, com mais de 6 milhões de participantes 

por ano em 75 países. 

  Este ano mais uma vez o Colégio CPI estará participando deste importante evento, 

que visa despertar no aluno a competitividade, o gosto e o interesse por esta disciplina. Com este 

propósito, a Direção da Escola vem, por meio deste, comunicar às Famílias que os nossos alunos 

estarão participando da   OLIMPÍADA CANGURU DE MATEMÁTICA – ANO 2020.  

INFORMAÇÕES 

 Data da Prova – 19 de Março de 2020 (quinta-feira); 

 Horário – Das 10h às 11h40min (4º e 5º Horários) 

COMPOSIÇÃO DA PROVA 

 CONTEÚDO A SER COBRADO – Assuntos já vistos em anos anteriores – Conhecimento adquirido; 

 8º ANO  - Prova nível  B – Prova composta de 30 questões objetivas; 

 9º ANO – Prova nível C – prova composta de 30 questões de múltipla escolha. 

OLIMPÍADA DA HISTÓRIA DO BRASIL 

 PROPOSTA -  Tem como proposta motivar os alunos a aprofundar seus conhecimentos nesta área.  

 PÚBLICO ALVO – Alunos do 8º e 9º Ano; 

 PERÍODO DE INSCRIÇÃO – Até o dia 24 de abril; 

 VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO – R$ 120,00; 

 COMO SE INSCREVER - Os alunos devem formar grupos de 03 componentes. Em seguida devem visitar o 

site www.olimpiadadehistoria.com.br e gerar o boleto. Depois de pagar o boleto, os alunos retornam ao 

site e preenchem a ficha de inscrição, confirmando assim a participação no evento. 

 DATA DA PROVA – A olimpíada consta de 06 fases e a 1ª fase será no dia 04 de Maio de 2020. 

Vale ressaltar que as 06 fases iniciais são todas pela internet. 

 

A Direção.  

http://www.olimpiadadehistoria.com.br/

