
 

 

Agrupamento de Escolas de Rio Tinto 

Concurso Nacional PMATE (Projeto Matemática Ensino) – DIZ+ em rede, 

organizado pela Universidade de Aveiro 

É com muita satisfação que a equipa responsável pela dinamização, na Escola Eb23 de 

Rio Tinto, do Concurso Nacional PMATE (Projeto Matemática Ensino) – DIZ+ em rede, 

destinado aos alunos do 2.º ciclo e organizado pela Universidade de Aveiro, divulga os 

resultados obtidos pelos nossos alunos no concurso realizado no dia 25 de fevereiro de 2015. 

Tendo concorrido 1378 equipas a nível nacional, as equipas classificadas nos três 

primeiros lugares a nível da nossa escola ficaram nas seguintes posições nacionais: 

1.º lugar  a nível de escola 

  Ana Rita Silva Padilha e Gonçalo Alexandre Pereira Botelho - TURMA 6.º C 

Posição a nível nacional – 28.º lugar num total de 1378 equipas  

(melhor pontuação acima de 98% das equipas concorrentes) - Muitos Parabéns!  

 

2.º lugar  a nível de escola 

  Rita Isabel Carvalho Melim e José Pedro Miranda Brás - TURMA 6.º E 

Posição a nível nacional – 63.º lugar num total de 1378 equipas  

(melhor pontuação acima de 95% das equipas concorrentes) - Muitos Parabéns! 

 

3.º lugar  a nível de escola 

  Diogo Alexandre Pacheco Escobar e Filipe Santos Neves Ribeiro - TURMA  6.º D 

Posição a nível nacional – 223.º lugar num total de 1378 equipas 

 (melhor pontuação acima de 84% das equipas concorrentes) - Muitos Parabéns! 

Os alunos que representaram as restantes turmas de 6.º ano estão também de 

parabéns, pelo trabalho e esforço que dedicaram aos treinos para a competição e por terem 

sido merecedores de representar a nossa escola, neste concurso a nível nacional. 

A eles o nosso muito obrigado pela participação e pelo empenho: 

Nuno Moreira e Tiago Silva – Turma 6.º G    

Catarina Freitas e Inês de Lucena Pereira – Turma 6.ºF 

 Beatriz Ribeiro e Afonso Castro – Turma 6.º B  

José Pedro Costa e João Pedro Moreira – Turma 6.º A 


