Rede nº 203/18
Data: 04/04/2018

Assunto: COMPETIÇÃO ONLINE DE MATEMÁTICA PARA ALUNOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL I DRAGONLEARN

Senhores Diretores;

Informo que está aberta a Competição PLUS de matemática, da Plataforma
Dragonlearn, voltada aos alunos do Ensino Fundamental I. A competição,
gratuita e em formato online, está disponível no site:
https://dragonlearn.com.br/plus.
O objetivo da competição é promover o interesse pela matemática. Os
exercícios trabalham o pensamento criativo, sem requerer um profundo
conhecimento

do

currículo

escolar.

O

formato

online

possibilita

o

desenvolvimento independentemente do nível de conhecimento ou da
localização geográfica.
Para participar, basta um computador ou qualquer dispositivo com
acesso à Internet e um navegador atualizado. Os professores do Ensino
Fundamental I devem registrar seus alunos no site, escolher turma, e, depois
do cadastro, imprimir e distribuir aos alunos logins e senhas. Os alunos devem
utilizar seus logins e senhas para entrar no site e resolver os exercícios.
A competição acontecerá em duas rodadas: a Navegação de Teste (de 2 a 15
de abril) e a Navegação Oficial (de 16 a 27 de abril). A navegação de teste
tem como objetivo motivar o aluno e os resultados desta rodada não
influenciam na Navegação Oficial. Na Navegação Oficial, o aluno terá uma hora
para a resolução dos exercícios, em qualquer dia, durante o período de sua
participação. Porém, após dar o “OK” para o início da competição, o aluno não
poderá pausar o tempo, devendo cumprir as tarefas durante 60 minutos
corridos. Depois do término da competição, todos os estudantes receberão
diplomas e os professores, certificados, disponíveis na conta pessoal.
Para mais informações sobre como se cadastrar na plataforma Dragonlearn:
https://drive.google.com/file/d/1PSpfw95U00jV7L_zzbjhGjQB965m1w88/view

Para ler mais sobre a competição, segue

o folder com as instruções

gerais:
https://drive.google.com/file/d/1F1uNwY6xraoS1OA8lgxqly2f5PxzFm7u/view

Para obter o passo a passo sobre como criar a conta do administrador da
escola:
https://drive.google.com/file/d/1aPvAQaSXSyz0YpFhBeWb-oOC3X65PVN/view

Havendo dúvidas, procurem a PCNP Raquel Jannucci no endereço
eletrônicos: rjannucci@gmail.com ou nos telefones 2209-7320.

Atenciosamente,

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino – Região Norte 2

