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EQUAMAT

ACEITA O DESAFIO!
MOSTRA-NOS DO
QUE ÉS CAPAZ!

A Escola Básica Dr. Carlos Pinto
Ferreira vai participar pela primeira
vez na grande competição de
Matemática – EQUAMAT, destinada
a alunos do 3.º ciclo, promovida
pela Universidade de Aveiro (UA).
Esta prova tem por base as
orientações programáticas do
Ministério da Educação para o ano
escolar que frequentas.

• Ao longo do ano vais treinar
numa plataforma online
disponibilizada pela UA,
autonomamente (em casa e/ou
na escola) ou acompanhado por
um professor de Matemática (na
Biblioteca da Escola).
• A prova tem 20 níveis e a
duração máxima de 30 minutos.
• Vais jogar numa equipa de 2
alunos.
ATENÇÃO! Serão selecionadas
apenas 25 equipas para
representar a tua escola na
Universidade de Aveiro, em abril.

COMEÇA JÁ A TREINAR!

A Escola vai participar com alunos que
frequentam o 8.º ou 9.º anos.
As Olimpíadas Portuguesas de
Matemática são um concurso de
resolução de problemas de
Matemática dirigido aos estudantes
dos ensinos básico e secundário,
organizado pela Sociedade Portuguesa
de Matemática com a colaboração do
Departamento de Matemática da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra.

CELEBRA O DIA MUNDIAL DA
MATEMÁTICA COM MILHÕES
DE ESTUDANTES DE TODO O
MUNDO!

• 1.ª Eliminatória - 10/11/2021;
• 2.ª Eliminatória - 12/01/2022
(apenas para os alunos apurados);
• Final Nacional - de 7 a 10/04/2022
(apenas para os alunos apurados).

ACREDITAMOS EM TI!

A ESC é uma competição
organizada pelo Eurostat (o
Gabinete de Estatísticas da União
Europeia) e vários Institutos
Nacionais de Estatística, com o
propósito de promover a literacia
estatística entre os alunos do 3.º
ciclo.

DESAFIA OS TEUS LIMITES!

Os Campeonatos Escolares
SUPERTMATIK aliam as
componentes didáticas e lúdicas
numa fórmula geradora de
motivação extra para o processo
de ensino-aprendizagem em
ambiente de muita emoção e
adrenalina, próprio das grandes
competições.
Desafia os teus limites e começa a
preparar-te para os campeonatos
intra-turma, inter-turmas e para a
GRANDE FINAL, que se realiza em
maio.
Ao longo do ano podes treinar na
plataforma online,
autonomamente (em casa e/ou na
escola) ou acompanhado por um
professor de Matemática (na
Biblioteca da Escola).

CONTAMOS CONTIGO!
BORA LÁ!

