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        Circular Nº 07/2021 - EM  

   Manaus, 23 de março de 2021. 
 

 
         Ref.: Olimpíada Canguru de Matemática 
 
 

Prezados Pais, boa tarde! 
 
          Informamos que nossa Escola participará da Olimpíada Canguru de Matemática, competição 
anual internacional destinada aos alunos do 3º Ano do Ensino Fundamental à 3ª Série do Ensino Médio. 
          O Concurso Canguru de Matemática é a maior competição de Matemática do mundo, com mais 
de 6 milhões de participantes por ano de mais de 80 países, e tem como objetivos:  

• Ampliar e incentivar o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos. 
• Contribuir para a melhoria do ensino de Matemática em todos os níveis da Educação Básica.  
• Favorecer o estudo de maneira interessante e contextualizada, aproximando os alunos do 

universo da Matemática. 
• Estimular a capacidade dos alunos de obter prazer e satisfação intelectual na resolução de 

problemas de Matemática pura ou aplicada.  

          Realizamos as inscrições de TODOS os alunos do 9º Ano à 3ª Série do Ensino Médio e 
solicitamos aos senhores que incentivem seus filhos a realizarem a prova pois acreditamos que mais 
do que medalhas, prêmios e diplomas de participação, as olimpíadas científicas proporcionam aos 
estudantes novas descobertas, novas ideias, técnicas e conhecimentos.  

 
Orientações sobre a prova: 

• A prova será disponibilizada na plataforma Canguru AMANHÃ (24/03) e os alunos poderão 
realizá-la em casa, no contraturno do seu horário de aula. Para acessá-la basta entrar no 
site: https://www.cangurudematematicabrasil.com.br , colocar seu login (nome completo do 
aluno) e senha (nome completo do aluno).  

• O aluno deve seguir as orientações da prova e resolver as questões sem consultas e sem a 
ajuda de adultos ou de colegas. O tempo de realização da prova será de 1 hora e 40 minutos 
para todos os níveis.  

• A prova é composta por questões objetivas, de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) 
alternativas, das quais apenas uma é correta. 

• Há seis níveis de provas: 

nível P – alunos do 3º e 4º anos do EFI. 

nível E – alunos do 5º e 6º anos do EFI e EFII, respectivamente. 

nível B – alunos do 7º e 8º anos do EFII. 

nível C – alunos do 9º ano do EFII. 

nível J – alunos da 1ª e 2ª séries do EM. 

nível S – alunos da 3ª série do EM. 

https://www.cangurudematematicabrasil.com.br/


 

 

 

• As provas dos níveis P e E têm 24 questões e as dos demais níveis, 30 questões. 

• Organização das provas: As questões são propostas em três níveis de dificuldade crescente 
(primeiro terço da prova, questões básicas; segundo terço, questões mais complexas e terceiro 
terço, questões mais desafiadoras ou técnicas). Nos níveis mais elementares (P, E, B, C) 
predominam as habilidades de raciocínio, enquanto nos níveis J e S é exigido algum 
conhecimento técnico. 

Segue link com orientações sobre a prova: https://youtu.be/i4ge_wGsmyU 

 

 

 
Atenciosamente, 

A Coordenação 


