
 
Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 

 

Assunto: Concurso Canguru de Matemática | 2022 

 

Prezados alunos e prezadas famílias, 

 
 

As Olimpíadas do Conhecimento são competições que fomentam a valorização 

do meio científico e, principalmente, identificam talentos nas mais diversas áreas do 

conhecimento. Além disso, muitas dessas competições estabelecem um intercâmbio entre 

escolas e instituições de ensino superior, o que pode ser um estímulo para a escolha 

profissional do estudante. 

O Concurso Canguru de Matemática é uma Olimpíada destinada a alunos do 3º ano 

do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, com os objetivos de ampliar e 

incentivar o conhecimento de Matemática entre os estudantes, contribuir para a melhoria do 

ensino de Matemática na educação básica, bem como estimular a satisfação intelectual dos 

alunos. 

A competição será realizada on-line, em fase única, nos dias 24, 25 e 26 de março 

(pode ser realizada em qualquer horário, durante os 3 dias). A prova será composta por 24 

questões (dos níveis P e E) e 30 questões (dos demais níveis).  

São seis níveis de competição, a saber, com duração máxima de prova de 1 hora e 40 

minutos, para qualquer nível: 

 Nível P (Pre Ecolier) – alunos do 3º e 4º anos dos Anos Iniciais; 

 Nível E (Ecolier) – alunos do 5º e 6º anos dos Anos Iniciais e Finais, 

respectivamente; 

 Nível B (Benjamim) – alunos do 7º e 8º anos dos Anos Finais; 

 Nível C (Cadet) – alunos do 9º ano dos Anos Finais; 

 Nível J (Junior) – alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio; 

 Nível S (Student) – alunos da 3ª série do Ensino Médio. 
 

O Sigma já efetivou as inscrições de todos os alunos. Dessa forma, para realizar a 

prova, o aluno deve acessar o site www.cangurudematematicabrasil.com.br e inserir o login e 

http://www.cangurudematematicabrasil.com.br/


 
a senha (que serão enviados em breve para cada aluno). Para isso, basta que a família/o 

estudante confirme aqui a participação nesse concurso. 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-DTqFppKjMnUkIJg-PvIp2MC_8MxfkI8b1g-R3uxS_Opx1A/viewform?usp=sf_link

