
 

 

    

    

                                                

                                        

CONCURSO:CONCURSO:CONCURSO:CONCURSO:    

No dia 25 de Março de 2010, No dia 25 de Março de 2010, No dia 25 de Março de 2010, No dia 25 de Março de 2010, 
pelas 14:3pelas 14:3pelas 14:3pelas 14:30000hhhh    

no Refeitório da Escolano Refeitório da Escolano Refeitório da Escolano Refeitório da Escola 

    

O concurso consiste numa única prova. Existem cinco níveis, de acordo com o ano de O concurso consiste numa única prova. Existem cinco níveis, de acordo com o ano de O concurso consiste numa única prova. Existem cinco níveis, de acordo com o ano de O concurso consiste numa única prova. Existem cinco níveis, de acordo com o ano de 
escolaridade. A prova consiste num questionário de escolha múltipla de cerca descolaridade. A prova consiste num questionário de escolha múltipla de cerca descolaridade. A prova consiste num questionário de escolha múltipla de cerca descolaridade. A prova consiste num questionário de escolha múltipla de cerca de trinta e trinta e trinta e trinta 
questões de dificuldade crescente.questões de dificuldade crescente.questões de dificuldade crescente.questões de dificuldade crescente.    

NívelNívelNívelNível “BENJAMIM”(7º e 8º anos de escolaridade) “BENJAMIM”(7º e 8º anos de escolaridade) “BENJAMIM”(7º e 8º anos de escolaridade) “BENJAMIM”(7º e 8º anos de escolaridade)    

    NívelNívelNívelNível    "CADETE" "CADETE" "CADETE" "CADETE" (9º ano de escolaridade)(9º ano de escolaridade)(9º ano de escolaridade)(9º ano de escolaridade)    

Nível "JÚNIOR" Nível "JÚNIOR" Nível "JÚNIOR" Nível "JÚNIOR" (10º e 11º anos de escolaridade)(10º e 11º anos de escolaridade)(10º e 11º anos de escolaridade)(10º e 11º anos de escolaridade)    

Nível "ESTUDANTE" Nível "ESTUDANTE" Nível "ESTUDANTE" Nível "ESTUDANTE" (12º ano de escolaridade)(12º ano de escolaridade)(12º ano de escolaridade)(12º ano de escolaridade)    

    
    

InscreveInscreveInscreveInscreve----te junto do teu professor de Matemática até te junto do teu professor de Matemática até te junto do teu professor de Matemática até te junto do teu professor de Matemática até 
ao dia 2ao dia 2ao dia 2ao dia 23333 de Março. de Março. de Março. de Março.    
    

PARTICIPA!PARTICIPA!PARTICIPA!PARTICIPA!    
    
    
    
Para mais informações, consultPara mais informações, consultPara mais informações, consultPara mais informações, consultaaaa o  o  o  o     

Regulamento do Canguru 2010:.Regulamento do Canguru 2010:.Regulamento do Canguru 2010:.Regulamento do Canguru 2010:. http://www.mat.uc.pt/canguru/     


