
 

 
 

Prezados Responsáveis e Alunos do Ensino Fundamental I (do 2º ao 5º ano). 
 

A Olimpíada Matific será uma competição on-line divertida. 
 
A Matific, plataforma digital de aprendizagem de matemática, hospeda as Olimpíadas Matific para gerar 
engajamento sobre a educação matemática entre as crianças e comemorar suas conquistas, pois uma 
competição saudável inspira as crianças a resolver problemas, aprender e criar soluções. 

 
 

Período de aquecimento: nos dias 26, 27 e 28 de abril. 
 

Essa etapa permite que os alunos se prepararem para a Olimpíada, pois são incentivados a fazer login em sua 
conta de aluno, de onde podem navegar até a Ilha da Competição. Durante o período de prática, oito 
atividades estarão disponíveis na Ilha da Competição para os alunos praticarem. Observe que nenhum 
prêmio é concedido durante o período de prática. 
As Professoras de Matemática orientarão os alunos nos primeiros acessos, através do Plurall. Segue tutorial 
para os alunos: https://youtu.be/Oaq6NTS11DU . 
 

 
 
 

Período de competição: com início às 00:01, de 29 de abril de 2021 e com término às 23:59, de 30 de abril 
de 2021. 
 

 

Quando a competição começar, todos os participantes são encorajados a fazer o login na Matific e começar 
a completar as atividades disponíveis na ilha da competição para "ganhar estrelas". Cada vez que um 
participante conclui uma atividade, a quantidade de estrelas que ele ganha é concedida ao total individual, 
total das classes e total da escola. As estrelas obtidas serão o fator decisivo sobre quem ganhará os prêmios. 
Cada atividade pode dar aos alunos 5 estrelas e pode ser tentada no máximo 5 vezes por atividade. 

 
 

Você poderá participar também com iPads e/ou tablets, mas verifique se possui a versão mais recente do 
aplicativo instalada. Se precisar baixe pela Google Store ou App Store  a versão mais recente do aplicativo 
Matific Student. 
 
 
 

Premiações previstas, para cada nível de série: 

• 1º lugar = Chromebook Samsung e medalha de ouro 

• 2º lugar = Tablet Multilaser e medalha de prata 

• 3º lugar = Kit Robótica e medalha de bronze 
 

Boa participação a todos! 
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https://youtu.be/Oaq6NTS11DU
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.slatescience.Matific
https://apps.apple.com/app/matific-student/id1440019986

