GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO
NÚCLEO PEDAGÓGICO

Circular nº 404/2018 – NPE
Osasco, 05 de Setembro de 2018.
Sr.(a) Senhores (as) Gestores (as)
Assunto: Olimpíadas de Matemática Matific e BricsMath para alunos do Fundamental – 1º a 6º
ano

A Dirigente Regional de Ensino de Osasco, no uso de suas atribuições legais, comunica que a
Olimpíada Matific terá início no dia 26 de setembro, com um aquecimento, e a competição
acontecerá entre 3 a 9 de outubro.
No total, são R$ 150 mil em prêmios e dinheiro. A escola campeã receberá R$ 15 mil e R$3.000
mil em licenças Matific e os três primeiros lugares (alunos e professores) ganharão prêmios,
sendo a participação, gratuita.
Para mais informações, acesse https://www.matific.com/bra/pt-br/matificgames/school.
Ressalta que neste mês, também acontece a II Olimpíada online de Matemática da
BricsMath.com, para os alunos do 1o ao 5o ano do Ensino Fundamental. A competição é gratuita
e online, por meio do site dragonlearn.com.br.
Para participar, basta ter um computador ou qualquer dispositivo com acesso à internet e um
navegador atualizado. Os professores devem acessar o site www.bricsmath.com e registrar seus
alunos, que receberão logins e senhas pessoais para resolver questões de qualquer dispositivo
conectado à internet.
Os alunos que já possuem cadastro na https://dragonlearn.com.br/ podem usá-lo para acessar a
Olimpíada.
Haverá um período de navegação-teste, entre 25 de julho e 9 de setembro. A navegação oficial
será de 10 a 30 de setembro.
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Desde já, agradece e conta com a colaboração de todos.

Ciente,
Elza Sampaio
Diretora NPE
De acordo,
Irene Machado Pantelidakis
Dirigente Regional de Ensino
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