
PREMIAÇÃO 

1º LUGAR - UM 

SMARTPHONE + 

MEDALHA 

2º E 3º LUGAR - 

MEDALHA 

Salvador, 16 de abril 2019 
 

 
Queridos Alunos, Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 

A Rede Pitágoras realizará mais uma vez a Maratona do Conhecimento.   
Esta atividade reúne os alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) em uma 
saudável disputa de conhecimento e envolvimento com os estudos, sendo   
assim definida: 
 

CATEGORIA I – Alunos matriculados no 6º ano 
CATEGORIA II – Alunos matriculados no 7º ano 
CATEGORIA III – Alunos matriculados no 8º ano 
CATEGORIA IV – Alunos matriculados no 9º ano 
 

A Maratona do Conhecimento tem como foco a avaliação de habilidades      
cognitivas, tomando como base os conteúdos trabalhados em cada uma das 
disciplinas que compõem o currículo escolar do Ensino Fundamental II:             
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História e Língua             
Estrangeira (Inglês ou Espanhol).  
 

A Maratona terá apenas uma fase de realização e a prova apresentará                
questões envolvendo conceitos e temas transversais de cada uma das            
disciplinas. Posteriormente, enviaremos um aviso para os alunos inscritos,      
detalhando as informações sobre a prova. 
 

Os alunos que tiverem interesse em participar da Maratona do Conhecimento 
deverão efetuar a inscrição na Direção Pedagógica, mediante o pagamento de 
uma taxa de R$15,30 (quinze reais e trinta centavos), até o dia 24 de abril 2019. 
Ao realizar a sua inscrição, o aluno deverá optar por uma das línguas estran-
geiras (Inglês ou Espanhol). 

PARTICIPE!  
Além de aprimorar seus conhecimentos e adquirir experiência,  

você ainda pode ganhar prêmios! 
 

 Para os alunos que obtiverem o 2º e 3º lugar em cada categoria e região, a 

premiação será uma medalha. 

 Para os alunos que obtiverem o 1º lugar em cada categoria e região, a premiação 

será um SMARTPHONE + MEDALHA. 
 

A realização da prova será no dia 14 de agosto de  2019, das 13h30 às 17h30, 
na própria escola, prédio do Ensino Fundamental. 

 

Participe e acredite na Vitória! Nós acreditamos no seu potencial. 
  

Equipe Pedagógica – 6º ao 9º ano | 71 3257-8282 

“Um homem pode ser bem-sucedido  
em quase tudo a que ele se dedique  

com entusiasmo.” Charles M. Schwab 
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