
Pangea | Concurso Matemático

Dois alunos do 2º CEB do Agrupamento foram apurados para a final do concurso matemático

Pangea por se terem classificado entre os 100 melhores do país ( zona Sul ), na 1ª eliminatória

do concurso que se realizou no passado dia 29 de fevereiro de 2016, com a participação de 28

alunos do 5º e 6º Ano de Escolaridade da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes.

Estes alunos irão participar na final nacional a disputar em 16 de abril, em Lisboa, na Faculdade

de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Alunos com destaque no Concurso Matemático PANGEA (2016)

Maria Nascimento Silva – 5º A
Manuel Louro Madelino – 6º H

O Concurso de Matemática Pangea é organizado pela “Egitim Plataformu – Associação de

Educação Académica”, uma associação sem fins lucrativos e com sede em Lisboa, Portugal.

Através do lema “Matemática para todos”, o concurso de matemática PANGEA quer unir

estudantes de diferentes locais, estratos sociais e níveis de ensino, e torná-los entusiastas da

matemática. Os jovens terão a possibilidade de partilhar as suas experiências e a alegria que

encontram na matemática. Este Concurso é organizado em outros onze países europeus:

Alemanha, Áustria, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Hungria, Itália, Polónia,

República Checa e Suíça. O objetivo principal é espalhar o entusiasmo pela matemática. A sua

mensagem é: “O receio da matemática não tem fundamento. Todos podem ser bem-sucedidos.

Queremos unir e motivar através da matemática. Queremos que todos os participantes

fortaleçam a sua autoconfiança e as suas capacidades. Queremos tornar o concurso mais

atrativo pela Europa fora, e aumentar o número de participantes. Queremos mostrar as

capacidades matemáticas dos participantes aos seus pais e professores, para que estas sejam

continuamente reforçadas. Queremos, junto com as escolas, fortalecer competências e

incentivar o intercâmbio matemático”.

Para mais informações consultar o site http://www.concurso-de-pangea.com.pt/

http://www.concurso-de-pangea.com.pt/

