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Cortejo alegórico 

 

A escola do AgenteX vai participar no cortejo alegórico de Carnaval do concelho.   

O tema deste ano é a sustentabilidade ambiental e os figurantes estão divididos em quatro grupos, cada um com 
roupas de uma só cor - azul, verde, laranja e branco. 

No ensaio geral: 

1. o grupo das “Energias renováveis” reclamou que os de verde, que vão imediatamente à sua frente, não se 
esforçam a cantar a música deste ano; 

2. o grupo da “Reciclagem”, que não desfila em 1.º lugar, vai uma posição à frente do grupo dos 
“Transportes não poluentes”, que vai de laranja; 

3. quem desfila em 2.º lugar vai de branco; 
4. o AgenteX pertence ao grupo que representa a “Poupança de água”. 

 

Investiga a cor de cada grupo e a sua respetiva ordem, no ensaio geral. 

 

Explica todas as tuas conclusões. 

Prazo de resposta: 28 de fevereiro  
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Investigação: 
Para este caso 7, os coordenadores decidiram realizar a respetiva investigação para mostrar-vos uma outra forma 
de organizar a resposta. Considera as 4 dicas do problema: 

1. o grupo das “Energias renováveis” reclamou que os de verde, que vão imediatamente à sua frente, não se 
esforçam a cantar a música deste ano; 

2. o grupo da “Reciclagem”, que não desfila em 1.º lugar, vai uma posição à frente do grupo dos 
“Transportes não poluentes”, que vai de laranja; 

3. quem desfila em 2.º lugar vai de branco; 
4. o AgenteX pertence ao grupo que representa a “Poupança de água”. 

 

Pela dica n.º 1: 
Energias Renováveis  

 VERDE 
 
Pela dica n.º 2: 

4.º 3.º 2.º 1.º 
 Trans. não Poluentes Reciclagem  
 laranja   

ou 
4.º 3.º 2.º 1.º 

Trans. não Poluentes Reciclagem   
laranja    

 
Pela dica n.º 3: 

4.º 3.º 2.º 1.º 
  branco  

 
Pela dica n.º 4: Poupança de água           No texto: azul 
 
Resolução:   Passo1: Colocar dica n.º 1. e dica n.º 3.  no 2. 

4.º 3.º 2.º 1.º 
Energias Renovaveis Trans. não Poluentes Reciclagem  

 Verde laranja branco  
          Não pode ser 

ou 
4.º 3.º 2.º 1.º 

Trans. não Poluentes Reciclagem Energias Renovaveis  
laranja  branco Verde 

 
Passo 2:  Colocar dica n.º 4. e texto no Passo 1 

4.º 3.º 2.º 1.º 
Trans. não Poluentes Reciclagem Energias Renovaveis Poupança de água 

laranja azul branco verde 
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1) Investigação enviada pela Agente Mini015 - Sofia Silva do Colégio de Santa Teresinha. 
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2) Investigação enviada pela Agente MINI056 - Lara Spinola da Escola EBS de Santa Cruz. 
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3) Investigação enviada pela Agente MINI107 Matilde da Silva da Escola EBS/PE da Calheta. 

 

 


