
 

 E s c o l a  B á s i c a  D r .  C a r l o s  P i n t o  F e r r e i r a   

 

 Competições de Matemática 

 

Ano letivo 2022/2023 
 

 

 

ACEITA OS 

DESAFIOS! 

ACREDITA QUE ÉS 

CAPAZ! 

 

 

EQUAMAT 

 A Escola Básica Dr. Carlos Pinto Ferreira 

vai participar pela 2.ª vez na grande 

competição de Matemática – EQUAMAT, 

destinada a alunos do 3.º ciclo e 

promovida pela Universidade de Aveiro 

(UA). 

• Ao longo do ano vais treinar numa 

plataforma online disponibilizada 

pela UA, autonomamente (em casa 

e/ou na Escola) ou acompanhado por 

uma professora de Matemática (na 

Biblioteca da Escola). 

• A competição associa os conteúdos 

lecionados na sala de aula ao jogo e 

ao desafio,  

• Vais jogar numa equipa de 2 alunos. 

Serão selecionadas apenas 25 equipas 

para representar a Escola na 

Universidade de Aveiro, em abril.  

 

COMEÇA JÁ A TREINAR! 
 

 

 

A Competição Europeia de 

Estatística (ESC) é uma competição 

organizada pelo Eurostat (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 e do 

ensino secundário.  

A Competição Europeia de 

Estatística desenvolve-se em duas  
 

 fases: a primeira, a nível nacional, 

apura os finalistas para a seguinte, 

de âmbito europeu.  

Na 1.ª fase os alunos terão de 

realizar duas avaliações. 

Podem participar alunos do 3.º ciclo 

do ensino básico (categoria B).  

Cada equipa pode ter no máximo 3 

alunos e será acompanhada por uma 

professora/tutora. 

 

Forma a tua equipa e 

participa! 

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 uma professora de Matemática (na 

Biblioteca da Escola). 

 

CONTAMOS CONTIGO! 

   

CELEBRA O DIA MUNDIAL DA 

MATEMÁTICA COM MILHÕES 

DE ESTUDANTES DE TODO O 

MUNDO! 

 

MARÇO DE 2023 
 

      

 


