
 

No dia 17 de março, 430 alunos, do 6º ao 9º ano, do Colégio Santa Clara, participaram da competição 

internacional Canguru de Matemática Brasil. No ano passado mais de 170 mil brasileiros competiram com alunos de 

56 países na competição Kangourou Sans Frontières (KSF) ou Canguru Sem fronteiras (em português).  

A competição Canguru Sem Fronteiras tem como objetivo estimular o gosto e o estudo pela Matemática ao 

atrair os alunos que têm receio da disciplina de Matemática, permitindo que estes descubram o lado lúdico da 

disciplina. A intenção é propiciar que os alunos se divirtam ao resolver questões matemáticas e percebam que 

conseguir resolver os problemas propostos é uma conquista pessoal muito recompensadora. Pretende-se, deste 

modo, estimular e motivar o maior número possível de alunos para a matemática. 

 

Alunos dos 6ºs anos medalhistas resolvendo a prova Canguru de Matemática Brasil de 2017. 

 

 

Alunos dos 9ºs anos medalhistas resolvendo a prova Canguru de Matemática Brasil de 2017. 



Em 2016, oito alunos do 6º ao 9º ano, do Colégio Santa Clara, conquistaram medalhas. Neste ano, nossos 

alunos conquistaram 30 medalhas!  

Medalhistas Canguru da Matemática de 2017 

ouro Enzo Degani Arantes 8º 

prata Flora Bueno Roitburd 6º 

prata Gustavo Tabone Valente 6º 

prata Otávio Hespanhol de Oliveira 6º 

prata Tiago Freiria Monteiro dos Santos Presotto 6º 

prata Vinícius Queiroz e Silva Soares 6º 

prata Laura Pozza 8º 

prata Lucas Costa Colossi 8º 

prata Lucas Shimada Rodrigues 8º 

prata Stephanos Iso Theoharidis 8º 

prata Maira de Freitas Cavenaghi 9º 

bronze Ariel Bueno Roitburd 6º 

bronze David Dallabrida Leite e Silva 6º 

bronze Ligia Cohen Zigler 6º 

bronze Luiza Cruz Martins Vadalá 6º 

bronze Luíza Tretel Silveira 6º 

bronze Pietro Manassero de Mello 6º 

bronze Tammy Hatori Ribeiro 6º 

bronze Ana Julia Morais Xavier 8º 

bronze Felipe Pacheco Barros 8º 

bronze Mateus Fiorelli Barbosa 8º 

bronze Sávio Di Stasi Zanon 8º 

bronze Yasmin Rezze Bandouk 8º 

bronze Bruno Griska Mauricio 9º 

bronze Cynthia de Haan 9º 

bronze Davi Pompeu de Lima 9º 

bronze Francisco Boscov de Almeida 9º 

bronze Giovanna Falleiros Ribeiro 9º 

bronze Isabella Cordeiro Barone 9º 

bronze João Pedro Guerra Deluqui Pontes Pinto e Silva 9º 

 

A seguir alguns depoimentos de alunos que participaram da competição. 

Eu gostei muito da prova Canguru, achei as situações-problemas muito criativas e 
divertidas! Adorei esse ano ter participado, essa prova me ajudou a entender melhor as 
situações-problemas e me ajudou também a relembrar conteúdos que aprendi ano passado. Ana 
Lívia Leite de Carvalho – 7º C 

 

A prova Canguru me trouxe um grande aprendizado, pois ela é uma prova que não vale 
pontos e que não compromete nosso boletim, portanto, é uma prova legal de se fazer, você não 
fica tenso e leva mais como uma grande brincadeira e além disso, aumenta a sua capacidade de 
raciocínio. E falando a verdade, quando eu soube da prova, não estava com muita vontade de 
fazer, principalmente pelo motivo de estarmos em época de prova, mas no fim, adorei a prova 
Canguru. Isabella C. Khouri – 7º B 



 

Alunos dos 8ºs anos medalhistas resolvendo a prova Canguru de Matemática Brasil de 2017. 

Eu adorei a prova Canguru de Matemática porque eu aprendi muito com os “truques” das 
questões. Foi super legal! Eu espero ganhar uma medalha. Estudando com o pai que me ensinou 
a resolver problemas das provas anteriores. Eu gostei muito da intenção dos professores e da 
associação KSF de espalhar e expandir o gosto pela matemática, uma matéria que vai nos ajudar 
pelo resto da nossa vida. Carolina M. Benedetti - 6º C. 

 

Se você quiser, acesse o site do Canguru de Matemática Brasil e divirta-se resolvendo as interessantes 

questões desta competição internacional! 

http://www.cangurudematematicabrasil.com.br 

 

O grupo de professoras de Matemática e Desenho Geométrico agradece o apoio e a partipação de todos 

alunos e seus familiares. 


