
 

Campeonatos escolares SuperTmatik, edição 2017/2018 

 

A Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe - CELP (EPSTP - CELP) participou, nos campeonatos escolares 

SuperTmatik, pela primeira vez, nesta edição de 2017/2018.  

O SuperTmatik que decorre anualmente e online, alia as componentes didática e lúdica numa fórmula geradora 

de motivação extra para o processo de ensino-aprendizagem em ambiente de alguma adrenalina. Esta 

competição envolve conhecimentos e conteúdos de várias áreas do saber e os nossos alunos alcançaram 

excelentes resultados a nível internacional e entre milhares de concorrentes.   

Na EPSTP-CELP foram realizadas as duas fases iniciais da competição - intraturma e interturma – nas quais foram 

selecionados os doze alunos que representaram a Escola na Grande Final Online. Assim, foram apurados nos 

seguintes anos de escolaridade e áreas do saber 3 alunos: no 5º ano – Quiz Matemática; no 6º ano – Quiz Ciências 

Naturais; no 7º ano – Quiz Astronomia e no 9º ano – Quiz Ciências Naturais. 

Tal como já foi referido, em geral os alunos da EPSTP-CELP obtiveram excelentes resultados, tendo sido 3 alunos 

classificados no TOP10. Destacamos ainda que uma aluna conquistou um lugar no pódio, obtendo um 3º lugar no 

Quiz Ciências Naturais – 9º ano. 

Os resultados gerais podem ser consultados em www.eudactica.com.  

Nos diferentes anos de escolaridade e áreas do saber, sobressaíram e foram distinguidos os seguintes alunos:    

No 5º ano – Quiz Matemática entre 3975 participantes: 

Alessandro Neto (12º) 

Loraine Pinto (40º) 

Rafaela Costa (53º) 

 

No 6º ano – Quiz Ciências Naturais entre 5544 participantes: 

Alonzo Neto (7º) 

Maríssa do Nascimento (15º) 

Taíssa Preira (20º) 

 

No 7º ano – Quiz Astronomia entre 4410 participantes: 

Ladielson Renner (17º) 

Elton Amado (21º)  

Sílvia Nobre (28º) 

No 9º ano – Quiz Ciências Naturais entre 3696 participantes: 

Elvira D’Alva (3º) 

Jailson Costa (4º) 

Ana Sofia Pontes (18º) 
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Os alunos devem continuar a participar nesta competição pois contribui para a aquisição, consolidação e 

ampliação de conhecimentos de uma forma lúdica. Os nossos parabéns a todos os participantes!    
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Fases iniciais da competição - intraturma e interturma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande Final Online 

Alguns dos alunos com os seus diplomas e certificados 

 


